
„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2007. szeptember 27. - XVIII. évf. 39. szám
20 oldal, 150 Ft

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu - www.mezofold.hu

Napló .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2-3

Az õsök öröksége .   .   .   .   .   . 4

Ostor- és nótaszó Miklóson .   . 4

Szüreti mulatság Alapon .   .   . 5

A rendõrök nagy fogása .   .   .   . 7

Gimisarok .   .   .   .   .   .   .   . 8-9

Felelõs szerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos - 06(30)9860 849

Patakba zuhant a teherautó

Szeptember 22-én az Aba felõl Sárkeresztúr irányába tartó Iveco teherautó a szem-
közti sávon keresztül lehajtott az útról, és a fõúttal merõleges patakon átrepülve az
elejével a körülbelül négy méter mély partoldalnak ütközött. A jármû a hátsó részével
a vízben állt meg. Az Iveco motortere teljesen a vezetõfülkére nyomódott. A teherau-
tó utasa kirepült a jármûbõl, a sofõr a roncsok közé szorult, õt a tûzoltók szabadították
ki. Mindkét férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba a mentõk.

/H/

Betörtek
az orvosi
rendelõbe

Szeptember 10-én éjjel betörtek a puszta-
egresi orvosi rendelõbe. Három ajtót fe-
szítettek fel, tönkretették a zárakat, majd
rövid kutatás után a számítógéppel távoz-
tak. Nem vitték el se a monitort, se a
nyomtatót, csak magát a gépet.
Nem a számítógép az igazi érték, hanem
a tárolója, amelyen egy drága — bár senki
számára kereskedelmi értéket nem kép-
viselõ — adatbázis-kezelõ program és az
orvosi rendelõ teljes betegnyilvántartása
található. A rendelõ riasztóval van felsze-
relve, melyet a Rõdner cég felügyel. Per-
ceken belül riasztották a rendõrséget és a
háziorvost is, de mire kiérkeztek, a tette-
sek elmenekültek a helyszínrõl.
Az orvosi rendelõben volt a betegadatok-
ról biztonsági mentés, de sajnos az adat-
hordozó lemez sérült volt, így egy koráb-
bi, 1998-as mentésû adatbázist tudtak
csak feltenni egy másik számítógépre.
Ezen azonban az új adatok mind hiányoz-
nak. A gyógyító munkában ez nagy gon-
dot jelent, sok esetben az elveszett ada-
tok pótolhatatlanok. Ha a betörõkben
van egy kis jóérzés, legalább az adattáro-
lót juttassák vissza a rendelõbe!
A rendõrségnél érdeklõdtem, egyelõre a
nyomozás ebben az ügyben ismeretlen el-
követõ ellen folyik.

Hargitai Lajos

Kaktusz
tojásai

Teljesen lenyûgöztek Kaktusz tojásai,
amikor elõvette és a kezembe adta õket.
No, ne gondoljanak semmi rosszra. Nem
holmi furcsa növényrõl beszélek, nem is
egy intim jelenettel szeretném Önöket
zavarba hozni, hanem Kaktusz, alias Sza-
bó Gyula faragott strucctojásairól beszé-
lek. A Kislóki Falunapokra vitte el õket
dobozokban, hogy miközben fõz, elkáp-
ráztassa ismerõseit, barátait, no, és en-
gem a csodálatos alkotásokkal.
Korábban már olvashattak lapunkban ar-
ról, hogy Kaktuszban egy költõ veszett el.
A fõzõversenyeken konyhai tudományá-

ról nem egyszer adott tanúbizonyságot.
Most — ahogy a fotó is bizonyítja — kide-
rült, hogy nemcsak pennáját és a fakana-
lát forgatja ügyesen, hanem más szerszá-
mot is: a faragókést.
Osztozzanak hát velem abban az élmény-
ben, amit Kaktusz tojásai nyújtanak!

Hargitai Kiss Virág

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Szeptember 20-án, csütörtökön rendkí-
vüli, közös testületi ülést tartottak Sárbo-
gárd, Nagylók, Hantos képviselõ-testüle-
tei. Az ülés egyetlen napirendje a Han-
tos-—Nagylók intézményfenntartó tár-
sulás költségvetésének módosítása volt.
Mint köztudott, a két település 7-8. osztá-
lyosai szeptembertõl a Sárszentmiklósi
Általános Iskolába járnak. Ennek költsé-
geit a sárbogárdi költségvetésben szere-
peltetni kell. Az ezzel kapcsolatos dön-
tést a három testület képviselõi a polgár-
mesterek elõterjesztése alapján ellensza-
vazat nélkül megszavazták.
Szeptember 21-én, pénteken a sárbogárdi
testület rendes ülésén elsõ napirendi
pontként az ez évi költségvetés módosítá-
sáról szavaztak a képviselõk. Mint azt dr.
Krupa Rozália elmondta: a dologi elõi-
rányzatok nem a tényleges igények sze-
rint lettek betervezve. Nem vette figye-
lembe a testület a közüzemi díjak válto-
zását. Ezért a nélkülözhetõ kiadási elõi-
rányzatokat csökkentsék le, vagy vegyék
el. Az elõterjesztésben elhagyták azokat
a felhalmozási kiadásokat, amik 2007-
ben már biztosan nem fognak megvaló-
sulni. Ilyenek például az útfelújítások,
amikre pályázatot nyújtott be az önkor-
mányzat, illetve a Mészöly iskola épületé-
nek felújítása.
A képviselõk elfogadták a határozati ja-
vaslatot.

Továbbra sem fizetõs
a parkolás

Korábban volt már egy olyan idõszak,
amikor fizetni kellett a Hõsök terén a
parkolásért. Mivel a rendszer nem vált
be, azt hamar megszüntették. Most, a
parkolási rend felülvizsgálatakor a képvi-
selõk ismét amellett voksoltak, hogy nem
vezetik be Sárbogárd közigazgatási terü-

letén a fizetõ parkolási rendszert, és nem
alkotnak parkolási rendeletet sem, az az-
zal járó magas költségek miatt.

Módosítás a szélessávon

Ugyancsak megszavazták a Szélessávú
Közmû Kiépítése Társulás megállapodá-
sának módosítását, a közigazgatási hiva-
tal kifogásai miatt. Eszerint nem a társu-
lásban részt vevõ települések polgármes-
terei lesznek a társulás tagjai, hanem a
testületek által megbízott egy-egy képvi-
selõ, Sárbogárd esetében Sinka Attila.
De mivel a társadalmi megbízatású kép-
viselõk nem terhelhetõk az ügyvitellel,
így tanácskozási joggal ezután is ott lesz-
nek a társulás ülésein a polgármesterek.

Visszavont hitelkérelem

Korábban 40 millió Ft-tal szerette volna
megnövelni rulírozó hitelkeretét az ön-
kormányzat a létszámleépítések elõfi-
nanszírozására. Az ehhez szükséges szer-
zõdés-tervezet augusztus 10-én érkezett
meg, a hitel igénybevételére szeptember
10-éig lett volna lehetõség, és 10-10 milli-
ós részletekben kellett volna visszafizetni
havonta. Közben több önkormányzati in-
gatlant sikerült értékesíteni. Az Ady E. u.
77. szám alatti területet a Patikamérleg
Bt. vásárolta meg, és a 20-29 milliós in-
gatlanok is elkeltek. Az így befolyt és ez-
után befolyó bevételeknek köszönhetõen
nincs szükség hitelfelvételre, ezért az
ezzel kapcsolatos rendeletet visszavon-
ták.

Norvég pályázat
az Ifjúsági parkért

Az Ifjúsági park rehabilitációjára nyújt
be a Norvég Alaphoz pályázatot a testü-
let. 510.000 euró támogatást igényelnek,

melyhez 94.000 eurót tesz hozzá az ön-
kormányzat. A projektötlet kidolgozásá-
hoz 12.600 eurót remélnek, 1.400 eurós
saját forrással.
Sinka Attila: Köszönet azoknak, akik se-
gítettek ebben a dologban, így például a
Szebb Jövõért Alapítványnak és mások-
nak. A pályázat magában foglalja a szín-
pad befedését, felújítását, a szociális he-
lyiségek, térvilágítás, parkolók kialakítá-
sát 140-150 gépkocsi számára, valamint
az útburkolatok megújítását. Ha nyerne a
pályázat, akkor 2009-re várható a megva-
lósítás.
Etelvári Zoltán: Örülök, hogy részt ve-
szünk a norvég pályázaton. Honnan jött
ez az isteni fény, ez a megvilágosodás?
Érdekes, hogy akkor, amikor dr. Berze-
viczy Gábor fölvetette ezt az ötletet, kine-
vettétek, majdnem hülyének neveztétek.
Most meg hogy rákattantatok.
Juhász János: Volt egy baloldali nyomás,
és Sinka Attila megígérte, hogy utána-
néz.

Létszámcsökkentés
III. ütem

A költségvetési hiány csökkentése érde-
kében történõ létszámleépítések III. üte-
mében a polgármesteri hivatalnál 2, az
Egyesített Szociális Intézménynél 11, a
Mészöly Géza Általános Iskolánál szin-
tén 11, a Sárszentmiklósi Általános Isko-
lánál 8 fõvel csökkentik az álláshelyek
számát. A miklósi iskolánál egyúttal 20
fõvel növelik a létszámot (ebbõl 17 fõvel
az intézményfenntartó társulás, 3 fõvel az
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat létre-
hozása miatt). A tûzoltóság 7 fõvel gyara-
podik. Egyúttal a testület pályázatot
nyújt be az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztériumhoz a létszámcsök-
kentésekkel kapcsolatos költségvetési tá-
mogatásra.
A nevelési—oktatási intézmények tech-
nikai álláshelyeinek megállapítása kér-
désében a testület úgy határozott, hogy
október 1-jétõl a központi általános isko-
la technikai dolgozóinak létszámát 2
fõvel csökkenti.

Bursa

A Bursa Hungarica felsõoktatási ösztön-
díjpályázat céljára 700.000 Ft-ot terve-
zett elkülöníteni az oktatási bizottság.
Ebbõl a folyamatban lévõ támogatásokra
300.000 Ft-ot, az új pályázatokra pedig
400.000 Ft-ot.
Etelvári: Egyre kevesebben tudják a to-
vábbtanulásukat finanszírozni, ezért 1
millió Ft-ot javasolok elfogadni. A gyere-
kektõl nem kellene ezt a pénzt sajnálni.
A többség az oktatási bizottság indítvá-
nyát fogadta el.

Kikosarazott ajánlatok

A Magyar Közút Kht. Fejér Megyei Igaz-
gatósága fölajánlotta megvételre az ön-

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület

szeptember 20-ai rendkívüli és 21-ei rendes nyílt ülésérõl —
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kormányzatnak a Vasút utca Kapoly táp
és Cerbona közötti, rossz állapotban lé-
võ, betonburkolatú részét, amit most jár-
dának és parkolónak használnak a lakók.
Ha az önkormányzat nem tart rá igényt,
akkor a területet értékesíti a kht. A képvi-
selõk úgy határoztak, nem élnek az aján-
lattal, mint ahogy a 0175 hrsz-ú, ugyan-
csak fölajánlott külterületi utat sem ké-
rik.
A Magyar Posta is értékesíti pályázati
úton a Köztársaság út 114. alatti, megüre-
sedett ingatlanát, de a testület ez iránt
sem mutatott érdeklõdést.

Iskolából sátorozóhely

A magas kiviteli, átalakítási költségekre
tekintettel — a mûszaki osztály javaslatá-
ra — a testület úgy döntött, hogy a volt
pusztaegresi iskola rendeltetését nem tu-
rista, vagy ifjúsági szállóként, hanem
komfortos sátorozóhelyként határozza
meg.

Bejelentések

Rigó László: Két lámpa nem mûködik az
Új utcában. A diófa rátekeredett a fõut-
cán a vezetékekre. A 63-as út több helyen
megrepedezett, megsüllyedt Rétszilas
belterületén; fel kellene hívni erre a
KPM figyelmét.
Ferencz Kornél: Két hónapja nincs közvi-
lágítás a Kossuth utcában, illetve a Sza-
badság utcán és a fõutcán is csak néhány
lámpatest ég. Kislók elõtt, az éren átveze-
tõ hídon most már annyira feltüremke-
dett a burkolat, hogy ott egyszerûen ba-
lesetveszélyes közlekedni.
Õri Gyula: Pusztaegresen a Baross utca
balesetveszélyes kátyúira szeretném fel-
hívni a figyelmet. Véleményem szerint
egy-két köbméter zúzott kõvel ki lehetne
javítani azokat a gödröket. Köszönöm a
mûszaki osztálynak, hogy a múlt hétvé-
gén a kérésemre levágták a focipályán a
füvet.
Etelvári: A lányok, asszonyok szép ren-
det csinálnak a rózsák között, a Hõsök te-
rén és egyéb helyeken. Az új posta utcájá-
ban lévõ, OTP mögötti társasházak bejá-
ratánál évek óta nincs világítás, csak
nyaktöréssel lehet oda bejárni.

Bártfai Antal: Érdekes jelenség van Sár-
bogárdon kibontakozóban. Az emberek
egymást jelentgetik fel névtelenül, hogy
büdös van a városban. Kis kutakodás
után arra a következtetésre jutottam,
hogy a városban a szennyvízcsatorna-
rendszer karbantartási állapota hagy ki-
vetnivalót maga után, és a kellemetlen
szag sok helyen a csatornából árad. A
miklósi fõgerincvezeték, ami Sárbogárd-
ra hozza a szennyvizet az átemelõig, na-
gyon gyéren, vagy talán soha nem volt
még karbantartva, kimosatva. Talán ez
segítene a környéken lakók problémáján.
A jövõ évre vonatkozóan vegyük figye-
lembe, hogy egyes városrészekben ritkán
vannak a villanyoszlopok, ezért ott sûrí-
teni kellene a lámpatestek számát. A ke-
leti csatorna induló szakaszánál az átere-
szek még mindig el vannak iszaposodva.
Horváth Tibor: A Magyar utca lakói kér-
dezik, hogy ahol át van vágva az út, és van
egy gödör, ott mikor szûnik meg ez az ál-
lapot? A Vezér utca bekötõrészén is ak-
kora gödör van, hogy alig lehet befordul-
ni az utcába.
Gábris István az elõtte szólóhoz kapcso-
lódva kifogásolta: Azt ígérték, hogy szep-
temberben lesz egy bejárás, amire azon-
ban még mindig nem került sor. Öröm-
mel vesszük, hogy a miklósi ravatalozó
szépen épül. Az Árpád-lakótelepen, a
Túry utca felõli behajtón esõben óriási
tócsa van. Nincs egy kis zúzalék, amit oda
lehetne hordani? A Bethlen Gábor utcá-
ban a romos épület elhordása milyen stá-
diumban lehet? Dicsérjük meg Kornélt!
Ékes példája volt a Kislóki Falunapok an-
nak, hogy külsõ településrészen is nagyon
jó és látványos mûsort lehetett összehoz-
ni, és jól szórakoztak az oda látogatók.

Bódai Gábor: A 63-as út Vágóhíd utca és
OMV-kút közötti szakaszán az útszegély
gazban áll. Az új postával és a Kereszt ut-
ca torkolatával szemben az aszfalt be van
szakadva. Az Ady-lakótelep torkolatával
szemben meg vannak süllyedve a csator-
nafedelek. Az irgalmatlan zuhogás zavar-
ja a lakók pihenését. A Túry Miklós utca
fõút felõli torkolatánál csapadékos idõ-
ben bokáig érõ víz áll, és itt is meg vannak
süllyedve a csatornafedelek és az aszfalt.
A Közútkezelõ Kht. helyi kirendeltségé-
nek vezetõje válaszra és cselekvésre sem
méltatta a mûszaki osztály által írt leve-
let, amiben jelezték a problémákat. A
KISOSZ épülete mögött lévõ rom elszál-
lítása megtörtént. Köszönöm Bence úr
intézkedését. Megkerestem a MÁV-nál
Lajtos Attilát a vasút melletti terület ka-
szálása miatt. Örömmel tapasztaltam,
hogy ez is elrendezõdött. Az õszi betaka-
rítások miatt oda kell figyelni, hogy ne
hordják fel a sarat a nagy gépjármûvek az
útra. Le lett aszfaltozva az Orovával
szembeni parkoló, mégse oda állnak az
autók, hanem a megállni tilos táblához. A
cukrászda mellett, a virágtartók között, a
füves területen is közlekednek gépko-
csik. Van egy kocsi, amelyik száguldozik a
Nyíl és a Mészöly Géza utcán. Az Árpád
utcán továbbra is gond a tehergépkocsik
parkolása, gyalázatosan néznek ki az út-
padkák.
Varga László: Köszönet a mûszaki osz-
tálynak, hogy a legutóbbi ülésen fölvetett
problémákat orvosolták. Sárbogárdon
elharapódzott a kvaddal való robogás.
Valahogy szabályoznunk kellene ezt.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2007. szeptem-
ber 21-ei ülésen elfogadta a 31/2007.
(IX. 25.) Ktr. sz. rendeletet az önkor-
mányzat 2007. évi pótköltségvetésé-
rõl.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Felhívás
A teremfoci-bajnoksággal

kapcsolatban
megbeszélést tartunk

2007. szeptember 28-án, 19 órakor

az LSC sárbogárdi sporttelepén,
az aulában.

Minden indulni kívánó csapat
képviselõjét kérjük, hogy jelenjen meg.

Szervezõk

Felhívás
Felhívjuk a tisztelt lakosság

figyelmét, hogy
2007. szeptember 28-án

(pénteken) reggel 6 órától
a Hõsök terei közparkoló

LEZÁRÁSRA KERÜL
a burkolatjel-felfestés idejére.

Kérjük türelmüket!

Polgármesteri hivatal
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Az õsök
öröksége

Megáldatott és esküt tett az 56 fõbõl álló
Abai Magisztrátus vasárnap délben, a
község nyilvánossága elõtt, megerõsítve
ezzel a 2004-ben ugyanekkor kötött tár-
sadalmi szerzõdésüket. Ez az 56 ember
arra szövetkezett — mondta Kossa Lajos
polgármester beszédében —, hogy egy
igazi közösség, szebb jövõkép létrehozá-
sáért együtt munkálkodjanak, és a hét-
köznapokban is megkezdjék e nehéz fela-
datot.
A magisztrátusban minden helyi közös-
ség (civilek, vállalkozók, intézmények
stb.) képviselteti magát; ez tehát egyfajta
helyi parlament, az abai kollektív tudat
felelõse — fogalmazott Varga Csaba szo-
ciológus, a Stratégiakutató Intézet mun-
katársa. Nem könnyû vállalás ez, hiszen
minden egyes tagnak elsõdleges köteles-
sége — ahogy a református lelkész is
mondta — mások keresztjét fölvenni.
Minden abai polgárnak éreznie kell, hogy
a magisztrátus ott áll mellette. Erkölcsi
példát kell mutatniuk a magyarságnak, az
országnak és a világnak; a tudást, amivel
rendelkeznek, jóra kell váltaniuk. Abá-
nak olyan településsé kell válnia, mint
egy ideális gyülekezet, dolgozó, vagy csa-
ládi közösség. Mint amilyen a régi idõk-
ben is volt egy-egy falu- vagy városközös-
ség.
A ceremónia kiemelkedõ részét képezte
a hagyományokat fölelevenítõ progra-

moknak, amik már korán reggel megkez-
dõdtek.
Ostorosok ébresztették a község népét,
majd a hõsi emlékmûvek koszorúzását
követõen felvonultak a hagyományõrzõ
csoportok. Az eskütétel után a helyi nép-
táncosok, pávakör és citerások szórakoz-
tatták a közönséget. Majd a Nyitott Égi
Kapu Dobkör lobbantotta lángra az õsi
vért bennünk.
Délután látványos és egyben szórakozta-
tó bemutatókat láthattunk. A dunaújvá-
rosi Kerecsen Íjász Klub tagjai a honfog-
laló magyarok öltözetében, bravúros
ügyességgel lõtték nyilaikat, dobták a
lándzsát és dobócsillagot céltáblájukba,
harci kiáltás közepette. Egy házaspár
páncélban vívott meg egymással … az
asszony gyõzött. Az íjászok e szavakkal
búcsúztak a nézõseregtõl: „Irány a kocs-
ma, szabadrablás!”
Õket a barantások követték. Tánclépé-
sekkel vonultak be egyenruhában, majd
minden harcmódból ízelítõt adtak. A leg-
édesebbek a picik voltak. Alig nõttek ki a
földbõl, de már forgatták kezükben a bo-
tot. Közös énekkel fejezték be a gyalogo-

sok bemutatóját, végül körbe álltak föl-
emelt botokkal, a kör közepére gyûjtöt-
ték a közönségbõl a gyerekeket, és úgy
harsogták „csatakiáltásukat”.
A kaukázusi lovakkal felvonuló lovasok
még inkább lenyûgözték az egybegyûlte-
ket. Kantár és nyereg nélkül hihetetlen
attrakciókat hajtottak végre a szívós pari-
pákkal. Az állat és ember közti barátság,
bizalom jelképe volt mindaz, amit tõlük
láthattunk.
A nap végén tûz köré gyûltünk. A színpa-
don elhangzó magyar és székely mesék
sorait elnyomta a tûz ropogása, az izga-
tott gyerekek zsivaja. A lángok magasan
nyúltak az ég felé, apró szikrákat szórva,
amik az egyik gyerkõc szerint úgy cikáz-
tak a levegõben, mint a kis halak. Az ar-
cunkat melegítõ fény lassan átjárta egész
testünket, lelkünket. Voltak, akik némán
adták át magukat ennek az érzésnek.
Nem kellett szavakat szólni, csak mosoly-
gó szemmel egymásra nézni, hogy tudjuk,
eggyé olvadunk a hallgatásban. Dalol-
tunk belül együtt, aztán csöndesen rá-
kezdtek a barantások…

Hargitai Kiss Virág

Ostor- és nótaszó Miklóson
Végeláthatatlan sorban kígyóztak Sárszentmiklós utcáin a
szebbnél-szebb szüreti kocsik, rajta fess daliákkal és pirospozs-
gás menyecskékkel. A többéves szokásnak megfelelõen a Ga-
bona elõtti téren gyülekeztek a kocsik és résztvevõk. Miután
mindenki megtalálta a helyét, kényelmesen elhelyezkedett, és

elvégezte az utolsó simításokat
magán, a lovakon, vagy a kocsin,
kezdetét vehette a felvonulás.
A szüreti felvonulások közül min-
dig a miklósi a legnagyobb a város-
ban, hiszen csatlakoznak hozzá a
tinódiak és a rétszilasiak is.
A csaposkocsin már az elején a te-
tejére hágott a hangulat. Talán
azért is, mert elõttük ment a zené-
szek, Szabó Lászlóék kocsija. De
menet közben minden kocsiról a
jókedv hangjai áradtak, amit a szü-
retiseket váró lakók nagy öröm-
mel üdvözöltek.
A megállóknál Herczeg Miklós
kisbíró dobolta össze a legényeket és lányokat, akik lepattanva
a kocsikról, hatalmas kört alkotva, majd párosan ropták a tán-
cot. De csak a bíró és bíróné után! Akiknek ez nem volt elég,
azok az esti bálban koptathatták el a csizmájuk talpát.

Hargitai Kiss Virág
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Szüreti mulatság Alapon

Szombaton délután ostorpattogástól
volt hangos az alapi fõutca. A csikó-

sok, csõszlegények így adták tudtára min-
denkinek, hogy szüreti mulatság lesz es-
tére az új kultúrház nagytermében.
A felvonulók a felújított kultúrház udva-
rán gyülekeztek. Nem számoltam, de
száznál is többen lehettek. A néptánc-
együttesek és a falusi fiatalság közös ösz-
szefogásával szervezik meg évrõl-évre
mindig nagy érdeklõdés mellett a falunak
ezt a jelentõs eseményét.

A menet délben indult az egész települést
bejáró körútjára. A házak elõtt, a kiska-
pukban kint állt a falu népe és integettek
az énekszóval elhaladó szüretiseknek.
Körútjukon több helyen megálltak, és le-
szállva a kocsikról táncoltak a lányok és
legények. A kisbíró a tánc elõtt kidobolta
az esti mulatságot. A házak elé kitett asz-

talokról a táncosokat étellel, itallal kínál-
ták. A cigánykocsiról a lányok kosarakkal
szálltak le, és a kosarakba bepakolták a
megmaradt ételt és italt.
Hosszú az alapi utca, nem csoda hát, hogy
a felvonulás este csaknem nyolc óráig el-
tartott. Ekkor a csõszlányok elvitték va-
csorázni a csõszlegényeket, majd kilenc
órára siettek vissza az esti mulatságra.
A szépen feldíszített, új nagyteremben
már várta õket a zenekar. A falu népe
szép számban megtisztelte jelenlétével a
rendezvényt. Zsúfolásig megtelt a kultúr-
ház vendégekkel. A kultúrház felújítása
óta ez volt az elsõ nagy táncos rendez-
vény. Korábban csak a szûkös elõtérben
tudták megtartani a mulatságokat. Való-
jában ezzel az eseménnyel avatta fel és
vette birtokba a falu népe a megújult ter-
met.

Hargitai Lajos

Vidám szüreti ünnep
Cecén

A múlt hétvégén megtartott hagyományõrzõ szüreti felvonulás,
és az azt követõ bál vidám hangulata beszédesen bizonyította
megint, milyen nagy szükségünk van az együttünneplésre, az
összefogásra.
Az összefogásra, amelynek ereje — ha hegyeket nem is, de —
több száz cecei ifjat és szépkorút megmozdít, és ünnepi pillana-
tokat teremt a megszokott hétköznapokban. Ha nyitott szem-
mel és figyelõ szívvel mérlegeljük a dolgokat — a szervezés apró
részfeladatait lebontva, az ünnepi kocsisor indulásáig —, olyan
fokú és mértékû lelkesedést és cselekvõkedvet tapasztaltam,
amely megsokszorozta az energiákat. Fantasztikus érzés volt
látni a népi ruhába öltözött kisóvodást vagy a serdülõkorú ifjút,
akinek különös tartást adott a felöltött dél-dunántúli népvise-
let. Láttam az idõsödõ arcokat, nagymamákat, dédikéket — az
öröm kamatozva ragyogott az ismerõs vonásokon. Szerintem ez
az erkölcsi együttható, ez a lelki többlet is gazdagít egy közössé-
get. Ennek tanúi voltunk szombaton. Ritka pillanatok, ame-
lyeknek örvendeni lehet, és örvendeni kell. A közös munka kö-
zös sikert hozott.

Végezetül nagy tisztelettel szeretnénk megköszönni minden
lelkes támogatónk, segítõnk hozzájárulását, munkáját.
Csodaszép volt a kocsis menet 17 kocsi részvételével, ahogy
Cece utcáit betöltötte a vidám énekszó, a népviseletbe öltözött,
szüreti mulatságra hívogatók színes forgataga.
A Bogárd és Vidéke hasábjain keresztül tolmácsolom köszöne-
tem, csupa láthatatlan nagybetûvel mindenkinek, aki a sikeres
esemény szervezésében, rendezésében és megtisztelõ jelenlété-
vel részt vett.
Reméljük, hogy jövõre is megszervezhetjük szüreti felvonulá-
sunkat, akkor is számítunk Önökre, építõ ötleteikre.

A szervezõ: Vas Tiborné, a cikk szerkesztõje: Sárvári Ilona

Köszönet
a tûzoltóknak!

Az alapi kultúrház au-
gusztus 25-ei avatóünne-
pe alkalmából a délutáni
programban a sárbogár-
di tûzoltóság látványos
bemutatót tartott. A gye-
rekek különösen élvezték a habfürdõt.
Ezúton utólag is megköszönöm Varga
Zoltán parancsnok úrnak és a bemuta-
tón résztvevõ tûzoltóknak a közremû-
ködést. Tevékenységükkel nagyban
hozzájárultak rendezvényünk sikeré-
hez.

Méhes Lajosné, Alap polgármestere
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Válasz a „Privatizált Magyar Posta” c. cikkre
Tisztelt Bihar Ferenc Úr!

Mély felháborodással olvastam a fenti
cím alatt megjelent cikkét.
Felháborodtam azért, mert Önöknek
már régen privatizált postájuk lehetne!!!
Horváthné Katika elment, adva volt bár-
kinek a lehetõség. ÖNÖK NEM ÉLTEK
VELE!
2007 nyarán szintén lehetõséget kaptak.
Most sem éltek vele!
Hihetetlen, hogy a 700 lelket számláló fa-
luban nem akad egy vállalkozó szellemû,
rátermett ember. Nem hiszem el! A 300
fõs kisfaluban három jelentkezõ is volt.
Nyílt, tiszta pályázattal. Ezen el lehet
gondolkodni. Már csak azért is, mert itt
van rögtön Ön. Köztudott, hogy vállalko-
zó típus. Megmutatta ezt a kereskede-
lemben. Meg lehet ezt is próbálni.
Az ajánlott küldeménnyel kapcsolatban:
az Önök helyi kézbesítõje biztosan szíve-
sen ad felvilágosítást, hogy hogyan kell az

ajánlott küldeményeket kézbesíteni. A
Magyar Posta kézbesítõi kézikönyve erre
pontos utasítást ad minden postai kézbe-
sítõnek. Ajánlom szíves figyelmébe, ta-
nulmányozza! Irigység az Ön felháboro-
dásának igazi oka! Önöknek van óvodá-
juk szerencsére (de meddig?), több ke-
reskedelmi egységük, és ami a legfonto-
sabb: képviselõjük. Ez sokat jelent!
Ezzel szemben nekünk van egy boltunk
és egy postánk. Ki van elõnyben? Mond-
hatja, hogy képviselõnk nekünk is van.
Igaz! A mi képviselõnk egy fontos meg-
beszélésen meg akarta magyarázni a ki-
lenc éve folyamatosan Sárhatvanra kijáró
óvónõnek, hogy mi a tényleges helyzet a
sárhatvani óvodában. Pedig belülrõl soha
nem látta, azt sem tudta, ki az óvónõ. Ez a
mi képviselõnk.
Összegezve: igaza van, kellene egy posta-
hivatal a falujába, már csak az idõsek, a
kisgyermekes családok és sok egyéb in-

dok miatt. De ez nem azt jelenti, hogy
nekünk nem jár.
A sípról annyit, hogy tényleg jobb lenne,
ha odaadná a kézbesítõnek, mert Õ leg-
alább akkor fújná meg, amikor kell!!!
Hisz Ön sem kutyákat terelget vele a foci-
pályán. Vagy igen? Azt hiszem, elmond-
hatom, hogy valamennyi sárhatvani lakos
és a jómagam nevében is kikérjük ma-
gunknak ezt a támadást.
Biztos vagyok benne, hogy a Magyar Pos-
ta nem zárkózik el attól, hogy a posta-
partneri rendszerben Önöknek is legyen
postahivataluk. Cselekedni kell, nem
csak háborogni!!!
A magam részérõl a sajtón keresztüli esz-
mecserét ezennel lezártnak tekintem.
További információért szívesen állok
rendelkezésére hivatali idõmben hétfõ-
tõl péntekig, 8–10 óráig és 14-tõl 16 óráig.

Tisztelettel: Ihász Józsefné
postapartner, Sárhatvan

Furcsa
takarítás

A minap érdekes jelenetnek voltam tanú-
ja. A Rózsa utcán ment végig két köz-
munkás hölgy lapáttal, seprûvel. Meg is
örültem magamban: de jó, hogy így ren-
dezgetik az utcákat. Az iskola környékére
rá is fér a takarítás, mert a diákok néme-
lyikének sajnos nem tanították meg a szü-
lei, hogy a hazafelé vezetõ úton se hajigál-
ják el a zsebkendõt, zsemlét és más egye-
bet. Aztán láttam, hogy a két hölgy csak
ímmel-ámmal dolgoztatta meg a kezük-
ben lévõ eszközöket. Kiérve a Baross ut-
ca sarkára pedig, a lapátra söpört szeme-
tet egy könnyed mozdulattal az árokba
öntötték. Mivel mögöttük mentem, azt is
láttam, hogy egy eldobott papírzsebken-
dõt az ott lakó kapuja alá söpört az egyi-
kük.

Erre a két hölgyre nézve szégyen, hogy
felnõttként, nõ létükre ennyit nem adnak
a környezetükre, és ilyen rossz példát
mutatnak az ifjabbaknak. Nem becsülik
azt a munkát, ami végre kenyeret ad ne-
kik, ki tudja mennyi nélkülözés, segélyért
való kuncsorgás után. Ezzel a nemtörõ-
dömséggel megkárosítják a várost, rá-
adásul nemcsak magukat járatják le, ha-
nem azokat is, akik viszont tisztességesen
végzik el a rájuk bízott közmunkát. Nem
egyszer látni, hogy amíg néhány csak a la-
pátot támasztja, addig a másik rendesen
végzi a feladatát. Nem szabadna hagyni,
hogy az ilyen léhûtõk elvegyék más, dol-
gozni akaró emberek elõl a munkalehe-
tõséget.

Hargitai Kiss Virág

VITA-PIG TÁP
kis- és nagykereskedés

Sárbogárd, Vasút út 2.
AKCIÓS termékeink az alábbi árakon:

* egységes kedvenc granulált (gazdasági állatoknak) 3.000 Ft/40 kg
* malac takarmánykeverék, dercés 3.630 Ft/40 kg
* malac/süldõ koncentrátum, 15-60 kg élõsúlyig 3.460 Ft/30 kg
* süldõ/hízó koncentrátum, 50-120 kg élõsúlyig 3.300 Ft/30 kg
* takarmányliszt 2.420 Ft/40 kg
* búzakorpa 1.650 Ft/30 kg

Kedves régi és új vásárlóink mellé várjuk viszonteladók
jelentkezését további kedvezménnyel!

5 tonna felett ingyenes házhoz szállítás!
Nyitva: hétfõtõl péntekig, 7-17 óráig, szombaton 7-12 óráig, vasárnap zárva.

Telefon: 06 (20) 9692 377, 06 (25) 460 531

OLCSÓ TÛZIFA
Mezõszilason

A TSZ-GÉPUDVAR MELLETT.
A körzetben ingyenes kiszállítással.

Telefon: 06 (30) 543 8400
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Szüreti vidámság Felsõkörtvélyesen
40-50 helybéli öltözött be a Nagyné Bözsi néni és Fánczi Melin-
da készítette ruhákba az idei szüreti felvonulásra Felsõkört-
vélyesen, szeptember 15-én. A közösségi háztól, illetve a bolttól
indult a menet Nagy Gábor és Zádori László kocsiján, no, meg
gyalog, s haladt végig az Iskola úton. Hogy, hogy nem, az önfe-
ledt hangulat közepette a kapukban állókra talán kevesebb fes-
ték jutott, mint magukra a felvonulókra. A vidám társaság aztán
a bolthoz visszaérve lejtette el táncát. Kõrösi és társai adták a
ritmust, s olyan jól zenéltek, hogy még Sárszentágotáról is csu-
dájukra jártak. A bolt udvarán fölállított sátorban hajnali fél
ötig tartott a mulatság. Az ágotaiakat úgy seperték ki a zené-
szek.

Az üres gyomrokba Figler Béláné, Vass Istvánné, Szûcs József-
né isteni disznópörköltje, és az asszonyok készítette sütemény
került.

Szûcs Gyöngyi ezúton is köszöni a felsõkörtvélyesiek rendkívü-
li, odaadó segítségét.
Azért sikerült minden olyan nagyszerûen, mert mindenki azt
adott a murihoz, amit tudott. A közös munka, összefogás gyü-
mölcse pedig a legfinomabb mind közül.

Tudósítónktól

A rendõrök nagy fogása
A sárbogárdi rendõrkapitányság szervezésében szeptember
22-én horgászversenyt rendeztek. Az esemény érdekessége és
különlegessége, hogy egyszerre zajlott az országos „HOKED-
LI” rendõr-horgászverseny, illetve a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság belsõ horgászversenye Nagyhörcsökön, a Horgász-szi-
get horgásztavon.
Jó idõben, szép környezetben töltötték el idejüket a verseny
résztvevõi. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság részérõl Bognár
János r. tzls. volt a rendezvény fõszervezõje.
A mérlegelés után értékes díjakat adtak át a legsikeresebb ver-
senyzõknek.
Míg a mérlegelés folyt, a rendezvény résztvevõinek és a kiláto-
gató vendégek éhségét a cecei Paradicsom csárda mesterszaká-
csa, Inotai Péter csillapította kitûnõ vadpörkölttel és halászlé-
vel.

Hargitai Lajos

Megköszönjük a támogatást
Az esemény megrendezésében az alábbi támogatók nyújtottak
segítséget:
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság, Weinhaus Kft. (Bócsa),
Mayer & Mayer Kft. (Simontornya), Mezõföld Mszgsz, Rõdner
Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft., Légió 2000 Security Kft.,
Nyerõ ABC (Igar), Kite Rt., Suzuki Barta Sárbogárd, Gáz Mo-
dul Kft., Horváth János és Társa Kft., Aranyvölgy Vadásztársa-
ság (Sárbogárd), Szüle Sándor, Sztupa Zoltán, Caloria Disz-
kont (Sárbogárd), Szakács Zoltán, Szõnyegi György, Gazdabolt
(Sárbogárd), Hotel Kovács, Somogyvári András, Korona Étte-

rem és Panzió, Király Árpád, Belügyi és Rendvédelmi Dolgo-
zók Szakszervezete.
Médiatámogatóink: Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda,
Bogárdi TV, Fejér Megyei Hírlap, Fortuna Rádió, Sárréti Híd.
Külön köszönet illeti a sárbogárdi horgászboltok tulajdonosait,
valamint Nagy Józsefet, aki a rendezvény helyszínét biztosítot-
ta.

Rendõrkapitányság, Sárbogárd
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Ahogy az évek múlnak, a nyári szünetek egyre gyorsab-
ban telnek, már csak a szép emlékek maradtak meg be-
lõle, hiszen három hete ismét iskolába járnak a diákok.
Az új tanév elsõ számában többek között nyári élmé-
nyekrõl, felvételi eredményekrõl tájékozódhatnak az
olvasók.

Petõfi-plakett
A tanévzáró ünnepélyen vette át a tantestület által odaítélt Pe-
tõfi-plakettet Fülöp Attila 12. c osztályos tanuló, aki nyolc éven
át tanulmányi eredményével és számos megyei versenyen, köz-
tük az OKTV-n elért kimagasló helyezésével, három nyelvvizs-
gájával érdemelte ki az iskola legrangosabb díját.
A két végzõs osztály felvételi eredményeirõl adunk tájékozta-
tást:

12. b
Alpek Balázs — Pécsi Tudományegyetem, földrajz szak; Baki
Dóra — Pécsi Tudományegyetem, környezetmérnök szak; Bali
László — Soproni Egyetem, erdészet; Bereczk Orsolya — Szé-
kesfehérvár, Péter Rózsa Szakképzõ Iskola, jogi asszisztens;
Berta Zsuzsanna — nincs információnk; Bielik Réka — Buda-
pest, andragógia szak; Csanádi Ágnes — Pécsi Tudományegye-
tem, pénzügyi és számviteli szak; Czaffer Kata — Szeged, képi
diagnosztikai és intervenciós asszisztens; Gazsó Dániel — Szé-
kesfehérvár, Comenius vám- és pénzügyõri tanfolyam; Grósz
Zoltán — Székesfehérvár, OKJ-s idegenvezetõi tanfolyam;
Gubik Zsuzsa — Veszprém, Pannon Egyetem, vegyészmérnöki
kar; Horváth Mónika — Kaposvári Egyetem, gyógypedagógia;
Huszár Dóra — Budapest, idegenforgalmi szakmenedzser;
Kacz Erzsébet — Dunaújvárosi Fõiskola, gazdasági informati-
kus; Katona Nikolett — Veszprémi Egyetem, kihelyezett
OKJ-s képzés, idegenforgalmi szakmenedzser; Kisari Szabina
— Pécsi Egyetem, kommunikáció szak; Komáromi Éva — Nyír-
egyházi Fõiskola, környezettan szak; Kovács István — Kapos-
vári Egyetem, mezõgazdasági mérnök szak; Lábodi Károly —
Gyõr, gépészmérnök szak; Madarász István — ELTE, környe-
zettan szak; Márkus Tamás — Pécs, Pollack Mihály villamos-
mérnök szak; Molnár Csilla — Budapest, fogtechnikus; Orbán
Ildikó — Székesfehérvár, Kodolányi János Fõiskola, angliszti-
ka; Pogány Bálint — ELTE, földtan szak; Szõke Nikolett —
Szekszárd, szociális munkás szak; Szunyogh Szilvia — Székesfe-
hérvár, Kodolányi János Fõiskola, pedagógia szak; Tóth Zsuzsa
— Veszprémi Egyetem, kihelyezett OKJ-s képzés, idegenfor-
galmi szakmenedzser; Valler Csaba — Székesfehérvár, Péter
Rózsa Szakképzõ Iskola, jogi asszisztens; Veress Andrea —
Budapest, Mûszaki Fõiskola, gazdaság és menedzsment szak.

12. c
Ács István — Dunaújvárosi Fõiskola, mérnök informatikus;
Farkas Fanni — Pécsi Tudományegyetem, BTK magyar szak;
Fülöp Attila — Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, közlekedésmérnök; Gazdag Vivien — nincs róla in-
formáció; Horváth Lilla Anikó — Pécsi Tudományegyetem,
BTK, romanisztika—francia szakirány; Horváth Valter Ádám
— Dunaújvárosi Fõiskola, gépészmérnök; Kiss Noémi — Sop-
ron, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógi-
ai Kar, szociálpedagógia; Kovács Nóra Judit — Szegedi Tudo-
mányegyetem, BTK, kommunikáció és médiatudomány; Ko-
vács Zoltán — Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Mû-
szaki Kar, környezetmérnök; Nagy László — Székesfehérvár,

logisztikus; Õri Péter Zoltán — Pécsi Tudományegyetem, Köz-
gazdaságtudományi Kar, gazdálkodási és menedzsment szak;
Papp Andrea — jövõre újra próbálkozik; Papp Dóra — Székes-
fehérvár, gazdálkodási és menedzserasszisztens; Pekarek Gá-
bor — Dunaújvárosi Fõiskola, mérnök informatikus; Rácskai
András — Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem, energetikai mérnök; Sajtos László — jövõre újra próbál-
kozik; Sárközy Anita — Szegedi Tudományegyetem, Termé-
szettudományi Kar, kémia; Szeklár Emese — Veszprém, Pan-
non Egyetem, BTK, romanisztika—francia szakirány; Sztojka
Mária Diána — Budapest, Heller Farkas Fõiskola, idegenfor-
galmi szakmenedzser; Szücs Anett — Veszprém, Pannon
Egyetem Gazdaságtudományi Kar, pénzügy—számvitel; Ta-
kács Alexandra — Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudomá-
nyi Kar.

Angliai utazás

Iskolánkból két kirándulás szervezõdött Angliába. Az egyiken
34 diák és hat tanár vett részt júliusban. Nagy Krisztina 10. b
osztályos írt beszámolót errõl.
„Õszintén szólva nem tudom, hol kezdjem, hiszen nagyon sok
élményben és látnivalóban volt részünk. Ez az egy hét egy kis
ízelítõ volt nekünk Angliából, de közel sem fedeztük fel telje-
sen…
Úgy hiszem, a szombat délutáni indulást mindenki izgatottan
várta. Hosszú utat tettünk meg, míg elértük elsõ úti célunkat,
Brüsszelt. A pisilõ kisfiú bizonyára mindenkit elragadtatott, bár
voltak, akiket a „csokiszökõkutak” nyûgöztek le. Mindössze pár
órát voltunk ott, ez idõ alatt is rájöhettünk, hogy Brüsszel látvá-
nyos és magával ragadó város.
Következõ megállónk a franciaországi szállásunk volt, egy dun-
kerque-i tranzithotel. Mindenki örült, hogy a sok buszon töltött
idõ után végre vízszintes állapotban töltheti az éjszakát. Próbál-
tuk kipihenni magunkat több-kevesebb sikerrel, hiszen másnap
korán reggel ismét buszra szálltunk. Innen már meg sem álltunk
Angliáig, kivéve a csalagútban töltött fél órát.
Mikor megérkeztünk, Dover fehér szikláival találtuk szembe
magunkat.
Majd nem sokkal ezután a canterbury-i katedrális felé tartot-
tunk, Becket Tamás, Canterbury érseke sírhelyének megtekin-
tésére. Majd elhagyva Canterburyt, elindultunk, hogy elfoglal-
juk szállásainkat.
Másnap reggel indultunk Greenwich-be. Itt megnézhettük a
National Maritime Museum-ot, és a The Royal Observatory-t,
illetve kaphattunk egy kis ízelítõt Londonból is. A londoni ki-
ruccanásunk már energiaigényesebb volt. Nagyon sok szép és
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érdekes dolgot láttunk és hallottunk. Londonban gyalogos—
autóbuszos városnézésen voltunk. A Westminster-negyed lát-
ványosságait tekinthettük meg, a Houses of Parliament-et, a
Big Ben-t, a Piccadilly Circus-t, és szabad programot tölthet-
tünk el a Trafalgar téren. Átmentünk a Tower Bridge-en, és el-
látogattunk a páratlan gyûjteménnyel rendelkezõ British
Museum-ba. Láthattunk sok csodás parkot, köztük a St. James,
és a Hyde Parkot is. És persze a fényképezés az egyenruhások-
kal sem maradhatott ki a sorból. Miután beszereztük a külön-
bözõ ajándékokat, és mindenki kipróbálta a fish and chips-et,
este fáradtan indultunk vissza a szállásainkra.
Másnap ismét Londonba vezetett az utunk. A Temzén hajóval
kirándultunk, így megint újabb szemszögbõl láthattuk Lon-
dont. A szeles idõ ellenére, úgy hiszem, mindenki élvezte az
utat. Ezután jött London madártávlatból, vagyis a várva várt
London Eye. Így az egész város a szemünk elé tárult. Ez egyike
volt a legszebb élményeknek az ott töltött hét alatt.
A hét folyamán ellátogattunk Stratford-upon-Avon-be, ahol
Shakespeare szülõházát láthattuk, valamint ellátogattunk a hí-
res egyetemi városba, Oxfordba is, ahol megnéztük a Harry
Potter-filmek nagytermét. Egy kicsit magunk is felfedezhettük
a várost, illetve megtekinthettünk egy híres kollégiumot.
Pénteken, az indulás napján, délelõtt ellátogattunk a szintén
igen népszerû Madame Tussauds panoptikumba, ahol minden-
ki megtalálhatta kedvencét. Itt könnyen eltöltöttünk néhány
órát, hiszen rengeteg látnivaló volt. Az indulás elõtti pár órára
ismét szabad programot kaptunk, és visszatértünk a Trafalgar
térre, ahol mindenki kedve szerint elfoglalhatta magát. Próbál-
tuk még utoljára kiélvezni a kapott idõt, megnézni, amit addig
nem láttunk. Majd eljött az indulás ideje…
Este nyolc óra körül elindultunk, és igen hosszú út várt ránk ha-
záig. Azt hiszem, mindenki nehéz szívvel hagyta ott Angliát, de
kárpótlásként utoljára még láthattuk Londont este, saját
fényében.”

Nyári tábor

Idén nyáron is voltunk iskolai táborban. Most Gyulán, a Feke-
te-Körös Erdei Motelben szálltunk meg. Egy hetet töltöttük el
ott a 8. osztályosokkal. Kísérõink N. Kovács Zsolt tanár úr és
Barabás Irénke néni voltak.
2007. július 9-én, 8 órakor indultunk el a gimi elõl. Nagyon jó, iz-
galommal teli utunk volt. Gyula felé betértünk Kecskemétre,
ahol megnéztük a város érdekességeit. Majd továbbmentünk a
szálláshelyünkre. Szép motel fogadott bennünket Gyulán, saját
medencével, biliárddal, pingpongasztallal, darts-szal strand-
röplabdapályával és kerti asztalokkal. A szobák 3, 4 és 5 ágyasak
voltak.
Második nap, 10-én délelõtt még a szállást élveztük, majd dél-
után a gyulai várat tekintettük meg.
11-én megnéztük Tótkomlóson a tájházakat és a mezõhegyesi
ménesbirtokot. Nekünk ez tetszett a legjobban.
Negyedik nap Mezõberényben az Orlai Petrics Soma-kiállítást
látogattuk meg, majd Gyomaendrõdön a Kner Nyomdaipari
Múzeumot néztük meg, ezután a Körös-Maros Nemzeti Park-
ban tettünk egy kirándulást.

13-án a gyulai várfürdõben töltöttük az idõt. Nagyon szép ez a
fürdõ, különbözõ medencékkel és csúszdákkal.
Hatodik napunkat a szálláson töltöttük. Délelõtt pihentünk,
délután pedig megtartottuk a hagyományos tábori vetélkedõt,
különbözõ izgalmas feladatokkal. Este grillvacsorát készítettek
nekünk a motel tulajdonosai, majd a „Megastar” címû mûsor-
ban vettünk részt.
Utolsó nap délelõtt elindultunk haza. Útközben megnéztük a
szarvasi arborétumot, majd szomorúan, élményekkel telve és
fáradtan hazaérkeztünk. Mindenki nagyon jól érezte magát.

Major Enikõ, Kulcsár Szabina,
Zsigmond Dóra és Huszár Rózsa 9. c

A gyulai tábor — 2. turnus
„Július 16-án 25 diák és 3 tanárnõ indult el a HEMO parkolójá-
ból Gyulára. Útközben megálltunk Kecskeméten egy kis város-
nézésre. Amikor megérkeztünk a Fekete-Körös Erdei Motel-
hez, nem hittünk a szemünknek. Azt hittük, rosszabb állapotú
táborhelyünk lesz. Volt biliárdasztal, pingpongasztal, csocsó,
kosárpalánk, röplabdapálya és egy medence is.
Az volt a jó, hogy minden nap fürödhettünk, mert a kánikulát
nem is tudtuk volna másképpen elviselni. Megismertük Gyula
nevezetességeit, egy nap voltunk a Várfürdõben, ami a vár kö-
zelében van, számháborúztunk, jártunk kétszer Szabadkígyó-
son, a Wenkheim-kastélyban és annak parkjában, volt
fejesugróverseny az utolsó délutánon, és grillparti, amit a tábor
tulajdonosa rendezett nekünk. Este megasztárral búcsúztunk a
tábortól. Hazafelé Szarvason, az arborétumban tettünk egy sé-
tát. Nagyon jó volt ez a tábor, remélem, jövõre is lesz!” — írta
Kiss Dorina 6. c osztályos tanuló

A tanári kar hírei
A tanév végén tantestületi flekkenpartit rendeztünk az iskola
parkjában. A kellemes idõtöltéshez hozzájárult a jó hangulat, a
finom ételek és a június végi kellemes idõ is. Augusztusban bú-
csúztattuk két nyugdíjba vonult kolléganõnket, Géró A.
Péterné Marikát és Tatár Józsefné Margót. Ezúton is kívánunk
mindkettõjüknek jó egészséget, boldog nyugdíjas éveket csa-
ládjuk és unokáik körében. Géró Marika az évnyitó ünnepélyen
vette át „A tantestület örökös tagja” emlékplakettet.

Nyelvvizsgák
A végzõs évfolyamból Szabó Máté és Szabó Martina angol
nyelvbõl középfokú C, Szabó Zoltán középfokú A, Nagy Nóra
középfokú B nyelvvizsgát kaptak. A tavalyi nyelvi elõkészítõ
osztályból Baki Szabina, Bartók Barbara, Botka Zsuzsanna,
Bozai Dóra, Szabó Ágnes, Szakács Eszter, Szigeti Kitti, Tóth
Katalin és Vonnák Péter alapfokú C, Redzsepi Arijana A vizs-
gát tettek sikerrel. Tanáraik: Bodoki Tamásné, Müller Csaba és
Dombi Zoltánné.

Szülõi értekezlet
Szeptember 28-án, délután fél ötkor szülõi értekezletet tarta-
nak az osztályfõnökök, melyre ezúton is tisztelettel várunk
minden szülõt.

KISGÓLYÁK PRÓBÁJA
Pénteken avatták a sárbogárdi gimnázium legifjabb gólyáit,
az 5. osztályosokat. Novák Kovács Zsolt nyolcadikosai állí-
tották mindenféle próba elé Bunfordné Szõnyegi Csilla ap-
róságait a kinti kosárlabdapályán. Az iskola újdonsült nö-
vendékei azonban nem rettentek meg a játékos feladatoktól,
sem a rajtuk fogást keresõ, idõsebb társaiktól, sem a „szigo-
rú” ítészektõl, és kiálltak még egy lábon is magukért. A hu-
morban bõvelkedõ esküt egy tábla csokoládé kíséretében,
papírra vetve is megkapták.

Hargitai Kiss Virág
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A Femol-csoport állása:
1. LMSK 6 5 1 - 12-2 16
2. Pálhalma 6 4 1 1 19-5 13
3. Káloz 6 4 - 2 17-9 12
4. Adony 6 3 2 1 16-4 11
5. Mezõszilas 6 3 2 1 17-8 11
6. Baracs 6 3 2 1 12-5 11
7. Enying 5 2 2 1 13-13 8
8. Cece 6 2 2 2 10-10 8
9. Seregélyes 5 2 1 2 13-8 7
10. Tác-Csõsz 6 2 1 3 9-13 7
11. Kisapostag 6 1 2 3 8-11 5
12. Mezõfalva 5 1 2 2 6-9 5
13. Sárbogárd 5 1 2 2 5-10 5
14. Zichyújfalu 6 1 1 4 10-20 4
15. Lajoskomárom 6 1 - 5 1-23 3
16. Füle 6 - 1 5 3-21 1

Mezõszilas—LSC Sárbogárd 0-1
Mezõszilas, 2007. szeptember 22. (szom-
bat), 16 óra. Vezette: Rémai, 60 nézõ.
Mezõszilas: Papp, Kiss, Szilágyi, Szepesi,
Sülyi, Fodor, Nagy (Kremza ), Fekete,
(Gárdonyi), Kecskés, Keresztúri, László.
LSC Sárbogárd: Sipõcz, Szabó J., Szabó
K. J., Tomán, Bognár, Baki, Hegedûs,
Szabó A., Huszár, (Iván), Sebestyén, Gi-
licze (Szabó Z.).
Felújított öltözõ, kiválóan elõkészített
pálya, ragyogó napsütés fogadta a csapa-
tokat ezen a szombat délutánon. Nagy
kérdés volt: folytatódik-e a hazaiak me-
netelése, illetve idegenben mire képes
csapatunk az eredményes bajnoki rajtot
vett hazaiakkal szemben.
A kezdés után azonnal Baki R. került
helyzetbe, a gólszerzési lehetõség azon-
ban kimaradt. A szituáció kísértetiesen
hasonlított a Cece elleni mérkõzés leg-
elején történtekre. Aztán a szokásos is-
merkedés következett, kialakultak a pá-
rok, mindenki megtalálta a maga ellenfe-
lét a pályán, alig történt említésre méltó
esemény. A 9. percben Gilicze kapott egy
keresztlabdát, amelyet 16 m-rõl Papp ka-
puja mellé lõtt. A 14. percben Huszár
jobb oldali szögletét Bognár csúsztatta
éppen csak a kapu mellé. A hazaiak elsõ
érdemleges helyzetét Keresztúri hagyta
ki a 19. percben. Szabadrúgást követõen
fejjel veszélyeztette kapunkat, de a labda
a rövid sarok mellé szállt.
Csendesen folydogált a mérkõzés, nem
igazán hozta lázba a hazai szurkolókat
csapatuk teljesítménye. Ugyanakkor a

sárbogárdiak fegyelmezetten, szervezet-
ten, okosan járatták a labdát, ellentétben
a mezõszilasi játékosokkal, akik hosszú
ívelgetéseikkel vagy Keresztúrit, vagy
Lászlót próbálták helyzetbe hozni. A 32.
percben Huszár húzott el a bal oldalon,
élesen belõtt labdája mindenki és sajnos a
kapu elõtt is elment keresztbe. A 34.
percben Tomán saját térfelünk bal olda-
láról ívelt fel egy labdát. A kilépõ védõk
lesre állítása nem sikerült. A mélységbõl
felfutó Szabó A. a talajról felpattanó lab-
dát finoman átfejelte a kapujából kint ál-
ló Papp felett. Nagyon fineszes, mezõ-
szilasi szempontból nézve pimasz gól
volt, de nekünk sokat ért, 0-1.
A 44. percben Fodor kapott sárgalapot
Szabó K. J. buktatásáért.
A második félidõ Keresztúri fejesével
kezdõdött. Szabadon fejelhetett fölé. Az
56. percben Kecskés 16 m-rõl leadott lö-
vését védte Sipõcz. A 60. percben Fekete
fejelt a kapunk fölé egy bal oldali beíve-
lést követõen. A 71. percben Fodor tizen-
hatos bal sarkától leadott szabadrúgását
hárította kapusunk. A mérkõzés ezen
szakaszában jobbára a mi térfelünkön
zajlott a játék. Ebben nagy szerepe volt a
játékvezetõnek is, aki rendre a hazaiakat
támogatta ítéleteivel. Aztán a 74. perc-
ben Hegedûs futtából leadott lövése
szállt a mezõszilasi kapu mellé, majd a 84.
percben az egyébként remekül játszó
Szabó A. vagy 25 m-rõl leadott, nagy ere-
jû lövése csattant a felsõ kapufán. Nem
lett gól, így maradt az izgalmas hajrá. A
hazaiak küzdöttek az egyenlítésért, de
igazán nem volt átütõ erõ támadásaik-
ban. A mérkõzés vége felé Keresztúri
szabadrúgása és egy kapura lövése említ-
hetõ meg. A szabadrúgást elcsavarta Si-
põcz kapuja mellé, a lövése pedig gyengé-
re sikeredett, kapusunk könnyedén fel-
szedte a labdát. Csapatunk nagyon fe-
gyelmezetten játszott és megérdemelt si-
kert aratott.
Jók: Mezõszilas — Fodor; LSC Sárbo-
gárd — az egész csapat.

Ifjúsági mérkõzés:
Mezõszilas—LSC Sárbogárd 5-1

Ifjúsági csapatunk körvonalaiban sem
hasonlít a tavasszal kiválóan szereplõ
gárdára. A generációváltás ezen a mér-
kõzésen is érzõdött. Azonban a játékosok
minden dicséretet megérdemelnek, mert
kiválóan küzdöttek ezen a mérkõzésen,
még akkor is, ha az eredmény nem ezt
tükrözi. Sajnos a csapat egyik oszlopos
tagja — Berta János — súlyos sérülést
szenvedett az összecsapás során. Többek
között az õ korai kiesése is hozzájárult a
végeredmény ilyetén alakulásához.
Egyetlen gólunkat a jól játszó csapatkapi-
tányunk, Barabás Roland szerezte.

Tóth Zoltán

A Femol-csoport
eredményei:

Pálhalma—Füle 4-1 (2-1)
100 nézõ, vezette: Bodri. Gólszerzõ: Sza-
bó, Idei, Vincze, Reichardt, illetve Szûcs.
Ifjúsági mérkõzés: 20-1.

Baracs—Káloz 3-2 (1-1)
120 nézõ, vezette: Almádi. Gólszerzõ:
Mészáros, Deli, Szabó, illetve Stivi,
Osváth. Ifjúsági mérkõzés: 7-1.

Zichyújfalu—Kisapostag 1-3 (1-3)
180 nézõ, vezette: Varga. Gólszerzõ: Né-
meth, illetve Mezei (2), Bozó. Kiállítva:
Káplár (Zichyújfalu). Ifjúsági mérkõzés:
5-0.

Enyingi VSE—Seregélyes 3-3 (1-1)
200 nézõ, vezette: Tömöri. Gólszerzõ:
Molnár (2), Körmendi, illetve Rigó (2),
Tömör L. Ifjúsági mérkõzés: 1-3.

Mezõfalva SE—Adony 0-3 (0-1)
80 nézõ, vezette: Géringer. Gólszerzõ:
Asztalos, Kármán, Král. Ifjúsági mérkõ-
zés: 3-5.

LMSK—Lajoskomárom 3-0 (0-0)
100 nézõ, vezette: Hajdú. Gólszerzõ:
Csizmadia, Nyikos (2). Ifjúsági mérkõ-
zés: 1-0.

Cece—Tác-Csõsz 1-2 (1-1)
150 nézõ, vezette: Viszokai. Gólszerzõ:
Hegedûs Gy., illetve Babai, Mukrányi. If-
júsági mérkõzés: 4-2.

Mezõszilas—Sárbogárd SE 0-1 (0-1)
140 nézõ, vezette: Rémai. Gólszerzõ:
Szabó. Ifjúsági mérkõzés: 5-1.

A Déli-csoport állása:
1. Dég 6 6 - - 20-5 18
2. Nagyvenyim 5 4 - 1 21-7 12
3. Elõszállás 6 3 2 1 16-10 11
4. Alap 5 3 1 1 11-8 10
5. Beloiannisz 5 3 1 1 9-11 10
6. Rácalmás 6 2 2 2 13-11 8
7. Besnyõ 5 2 1 2 8-7 7
8. Sárszentágota 4 2 - 2 10-10 6
9. Vajta 5 1 1 3 10-9 4
10. Kulcs 5 1 1 3 8-16 4
11. Nagylók 6 1 1 4 8-17 4
12. Mezõkomárom 6 1 - 5 9-16 3
13. Perkáta 6 1 - 5 7-23 3

A Déli-csoport
eredményei:

A Déli-csoportban megvolt az alapiak
sansza, hogy két pontra felzárkózzanak a
Dég mögé, de nem tudtak élni a lehetõ-
séggel, a listavezetõ továbbra is veretlen.

Nagylók—Nagyvenyim 1-3 (1-2)

Vezette: Farkas. Gólszerzõ: Bogó, illetve
Sárai (2), Csizmadia.

Mezõkomárom—Rácalmás 1-2 (0-2)

Vezette: Tóth B. Gólszerzõ: Varga, illet-
ve Bartkó, Munkácsi.

Dég—Alap 3-2 (1-2)

Vezette: Radócz. Gólszerzõ: Molnár,
Horváth (2), illetve Bánóczki, Czaffer.
Kiállítva: Cseke (Dég).

Vajta—Perkáta 5-0 (1-0)

Vezette: Németh. Gólszerzõ: Polyák (2),
Szalai, Kovács, Oláh, illetve Daru.

Elõszállás SE—–Besnyõ 1-0 (0-0)

Vezette: Popán. Gólszerzõ: Puskás.
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Sárszentmiklós—Bicske 0-3 (0-1)
Sárszentmiklós, 350 nézõ, vezette: Zá-
vodka.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Csa-
naki, Palotás, Szarka, Markovics, Káli,
Szabó L., Tórizs (Bakos), Král, Szabó Z.
(Zámbó). Edzõ: Horváth Csaba.
Bicske: Rigó, Tóth, Mérey, Szalczinger,
Szabó B. (Barta G.), Bajor, Szentjobbi,
Szalczinger, Szabó P., Barta P., Yondó
(Csontos). Edzõ: Jankovics László.
Kellemes, kora õszi idõben — mint a né-
zõk számából is kitûnik — nagy várako-
zás elõzte meg a mérkõzést. Számomra
meglepõ módon jelentõs számú, jól fel-
készült vendégszurkoló kísérte el a bics-
kei csapatot, akik a mérkõzés elõtt zász-
lókkal és transzparensekkel vonták be a
lelátó azon részét, ahol elhelyezkedtek.
Nagy hanggal voltak, de végig sportszerû-
en biztatták csapatukat. Tapogatózva
kezdtek a csapatok, és már ekkor szem-
betûnõ volt, hogy nem igazán tudunk mit
kezdeni az ellenfél védelmével. Helyzete
szinte egyik csapatnak sem volt. Ezt a já-
tékrészt egyértelmûen irányítottuk, de
szembetûnõ volt, hogy nincs átütõ erõ já-
tékunkban. Ívelgetésekkel próbáltuk
megjátszani csatárainkat, de az ötlet —
figyelembe véve a vendégcsapat átlagma-
gasságát — halott volt. A 45. percben jött
a hidegzuhany, amikor a kapunk elõtt
elvégzett bedobást a csatárok megcsúsz-
tatták, és a hosszú sarkon érkezõ Szal-
czinger 6 méterrõl nem hibázott, 0-1.
A szünet után szemmel láthatóan felpör-
gött csapatunk, de mivel folytattuk az
elõre ívelgetéseket, nemhogy gólt nem si-

került szereznünk, de még helyzetig sem
jutottunk. A 82. percben Varga eldöntöt-
te végleg a találkozó sorsát, melyet a 90.
percben Csontos bebiztosított. Magam-
ban elemeztem a mérkõzést, és ennek so-
rán nemcsak az fájt, hogy vereséget szen-
vedtünk, hanem az is, ahogyan. Csapa-
tunk játékában semmilyen szervezettsé-
get nem tudtam felfedezni. A két csapat
között szemmel láthatóan mind felfogás-
beli, mind fordulatszámbeli különbség
volt, és a már említett emelgetéseink a
vendégcsapat védelmérõl, mint egy falról
jöttek vissza, melynek egyenes következ-
ménye volt, hogy elfáradtunk. Játékosa-
ink szabadultak a labdától. Szabó Lacin
kívül nem volt senki, aki egyénileg valami
pluszt adott volna, a passzokat még leke-
zelni sem tudtuk. Azt el kell ismerni, hogy
a Bicske egy kifejezetten jó csapat, stabil
védelemmel, erõs középpályával és haté-
kony támadósorral. A vendégcsapatnak
szerencsétlenségében még szerencséje is
volt, mert az elsõ félidõ közepén Szabó B.
megsérült, és a helyette behozott Barta
G. szinte motorja lett csapatának.
Összegezve a látottakat: ezen a napon a
két csapat között akkora különbség volt,
hogy egyetlen percig nem volt esélyünk a
gyõzelemre. Ez a vereség nagyon fájó
volt, mivel elveszítettük elsõ helyünket,
de nincs tragédia, mert meggyõzõdésem,
hogy még egyszer nem játszunk ilyen si-
ralmasan, és a végelszámolásnál ott le-
szünk a dobogón.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Bicske 1-4

Mérkõzéssel kapcsolatba el kell monda-
ni, hogy csapatunk több mint 50 percig
emberhátrányban játszott, fegyelmezet-
lenség következtében, de a végére elfá-
radtak a fiúk, a nyomást a 75. percig bír-
ták, mert ekkor még döntetlenre álltak.
Hétvégén Etyekre utazunk, és kell a há-
rom pont.

Szabó Béla

A megyei I. csoport állása:
1. Kápolnásnyék 6 5 - 1 16-3 15
2. Velence 6 5 - 1 18-9 15
3. Alba Regia 6 4 1 1 22-6 13
4. Polgárdi 6 4 1 1 13-5 13
5. Bicske 6 4 1 1 16-10 13
6. Sárszentmiklós 6 4 - 2 16-8 12
7. Iváncsa 6 3 1 2 8-7 10
8. Kisláng 6 3 - 3 14-16 9
9. Aba-Sárvíz 6 2 2 2 9-6 8
10. Szabadegyháza 6 2 - 4 11-12 6
11. Sárosd 6 2 - 4 3-14 6
12. Sárszentmihály 6 2 - 4 9-24 6
13. Bakonycsernye 6 1 3 2 10-12 6
14. Etyek 6 1 1 4 9-19 4
15. Csór 6 1 - 5 8-19 3
16. Pusztaszabolcs 6 - - 6 7-19 0

Balszerencsés vereség

Cece—Tác-Csõsz 1-2 (1-1)
Cece, 150 nézõ, vezette: Viszokai László.
Cece: Kimiti Z., Tóth, Pintér, Király,
Kimiti L. (Szûcs), Hegedûs Gy., Hegedûs
J. (Németh), Szikszai, Salamon (Barta),
Klazer, Juhász.
Tác-Csõsz: Szabó, Török (Lantos), Már-
kus, Búzás (Gerencsér), Pál, Mukrányi I.,
Mukrányi Zs. (Böröndi), Nagy, Kovács,
Gergõ, Babai.
Ideális idõjárás, jól elõkészített pálya fo-
gadta a csapatokat.
A 4. percben Salamon átadását Klazer a
kapu mellé lõtte. 6. perc: a vendégeknél
Mukrányi Zs. sem találta el a kaput. 10.
perc: Salamon szögletét Király fejelte ka-
pura, Szabó védte a fejest. A 13. percben
a hazai védelem ügyetlenségét Babai
használta ki és lõtt a hálóba, 0-1. A 20.
percben Szikszai távoli lövése száll kapu
mellé. 23. perc: ismét Babai kerül gól-
helyzetbe, azonban õ sem találja el a ka-
put. 26. perc: Juhász beadását Salamon 5

m-rõl kapu fölé fejelte, majd a 30. perc-
ben Salamon beadásából Juhász kapufát
lõtt. 39. perc: Kimiti kapufája jelzi a hazai
fölényt. 43. perc Kimiti L. lövésébe Hege-
dûs Gy. belépett, egyenlített, 1-1. A 47.
percben ismét a vendégek szereznek ve-
zetést. Nagy beadását Mukrányi Zs. lõtte
a hálóba, 1-2. 49. perc: egyenlítési lehetõ-
ség, Klazer 3 m-rõl kapu mellé lõtte a lab-
dát. 56. perc: Szikszai beadásáról Sala-
mon lemaradt. 65. perc: Nagy gólhelyzet-
ben az oldalhálóba lõtt. 73. perc: Szikszai
16 m-es lövése kapu mellé szállt. 81. perc:
Pintér lövését védte a kapus. 85. perc: Ju-
hász lövését tette ártalmatlanná Szabó. A
kontrára játszó vendégek taktikája be-
jött, mindkét góljukat a védelem hatha-
tós segítségével szerezték meg. A hazaiak
a II. félidõben mindent egy lapra téve tá-
madtak az egyenlítésért, de ezen a napon
úgy látszott, ha reggelig játszunk, akkor
sem rúgunk gólt.

Ifjúsági mérkõzés: Cece—Tác-Csõsz
4-2 (1-1)

Az elsõ félidõben még tartották magukat
a vendégek. A II. félidõ azonban már egy-
értelmûen a hazaiaké volt, és ez gólokban
is megmutatkozott. Góllövõk: Szabó,
Sinka, Farkas, Bögyös.
Szeptember 30-án, vasárnap ifjúsági és
felnõtt csapatunk 14 és 16 órakor Sár-
egresen játszik bajnoki mérkõzést. Indu-
lás 12 órakor a sportpályáról.
Hajrá Cece!

Pozsár László

Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt
a Sárbogárdi Asztalitenisz Klub báljára

2007. november 10-én, 19 órára
a Fanni étterembe, Sárbogárdra.

Belépõjegy vacsorával: 2.000 Ft/fõ.
A rendezvény célja: új sportfelszerelések

vásárlása egyesületünk részére.
A jegyek korlátozott számban megvásárolhatók:
a PC-CD Kuckóban, az IRKA papír-írószer és já-
tékboltban, a József Attila úti lottózóban, a tö-
börzsöki tornacsarnokban szerda kivételével na-
ponta, 17-19 óráig.

A zenét szolgáltatja: Szabó László Cecérõl.
További információ: 06 (70) 385 0819
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Asárszentágotai nõi futballcsapat és a székesfehérvári ARISZ csapata mérkõzött
meg egymással vasárnap délelõtt az ágotai sportpályán. A még harmattól vizes

füvön nagyon csúszott a labda, akárcsak a játékosok, úgyhogy eleinte többet volt a
bõrgolyó a pályán kívül. De aztán, ahogy haladt elõre az idõ, s hágott a nap az ég tete-
jére, annál jobban belemelegedtek a lyányok is. Nemcsak Kálmán Gyula edzõ biztatta
a partvonalról csapatát, hanem a családtagokból, lovagokból, a helyi sport rajongói-
ból verbuválódott szurkolótábor is. Ha most nem is kerekedtek felül a fehérváriakon
Ágota amazonjai, a fiatal, fejlõdõ csapat elõtt biztató jövõ áll. Csak kitartás! Hajrá,
ágotai lányok!

Hargitai Kiss Virág

ÓRIÁSI KABÁT- és
ÖLTÖNY-CSEREAKCIÓ!

Egy megunt kabátját, öltönyét most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!
* nõi, férfiszövetkabátok; * öltönyök, ÓRIÁSI szín-, fazon-
és méretválasztékban (EXTRA IS!); kosztümök, dzsekik,
zakók kedvezõ áron!

Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2007. október 1-jén, hétfõn, 8-13 óráig.

Mezõszilas FC
—

Ferencváros
öregfiúk

labdarúgó-
mérkõzés

Sportbarátok figyelem!

A Mezõszilas FC nagy szeretettel és
tisztelettel vár és hív minden labda-
rúgást szeretõ sportbarátot — a pá-
lyázati forrásból és társadalmi mun-
kával felújított öltözõ avatása alkal-
mából rendezett — Mezõszilas—
Ferencváros öregfiúk labdarúgó-
mérkõzésére.

Az FTC összeállítása: Balog Tamás–
Horváth Károly–Pintér Attila–Lim-
perger Zsolt–Rabb Tibor–Szenes Sán-
dor–Dunai András–Dejan Milano-
vic–Törõcsik András–Dzurják Jó-
zsef–Fischer Pál–Kiss Zoltán–Deszat-
nik Péter–Kincses Sándor–Pogány
László.

A mérkõzés idõpontja:
2007. október 7., 14 óra.

A mérkõzés helye:
Mezõszilas, labdarúgópálya.

Belépõ: 500 Ft.

Utánpótlás-
torna

Ragyogó, napsütéses idõben, 2007. szep-
tember 23-án, a Labdarúgó Sport Club
Sárbogárd két pályáján került sor az
U-13-as korosztály soros fordulójára. A
fordulókat mindig más csapatok pályáján
rendezik meg. A mérkõzéseket Szabó At-
tila és Kecsó László játékvezetõ sporttár-
sak nagyon jó szellemben vezették le. A
fõ hangsúlyt magára a játékra fektették.
Természetesen, ha szabálytalanságot lát-
tak, akkor azokra azonnal reagáltak, ne-
velõ hatásuk nagyban hozzájárult az
utánpótlásedzõk munkájának meg-
könnyítéséhez, hisz a játékszabályok is-
merete elõsegíti a labdarúgás fejlõdését.
Jó volt látni a sok kis futballpalánta mel-
lett a szép számmal megjelent szurkoló-
kat is, akik inkább a szülõkbõl tevõdtek
ki. A mérkõzések lebonyolítási rendje
szerint, mivel négy csapat vesz részt a baj-
nokságban, összesorsolják õket. A két
vesztes csapat játszik a harmadik helyért,
a két gyõztes pedig az elsõ, második hely
eldöntéséért. Most a következõ párosí-
tásban játszottak a csapatok, és az alábbi
eredmények születtek:
Sárszentmiklós—Mezõfalva 2-0;
Sárbogárd—Cece 1-1, büntetõkkel 4-5;
Sárbogárd—Mezõfalva 0-4;
Sárszentmiklós—Cece 1-0.

A torna végeredménye:

I. Sárszentmiklós, II. Cece, III. Mezõfal-
va, IV. Sárbogárd.
Meg kell említeni, hogy Sárbogárdon 4 fõ
volt 13 éves, a többi játékos 1-2 évvel fia-
talabb. Ebben a korosztályban ez nagy je-
lentõséggel bír. Az edzõk jó munkáját di-
cséri az a sok szép csel, labdalevétel, to-
vábbítás, amit ezek a srácok bemutattak
önfeledt játékukban. Sok ismert, neves
profi labdarúgó sajnos nem tudja végre-
hajtani, amit az U-13-asok bemutattak.
Hajrá fiatalok!

-GF-

Nõk harca a bõrértNõk harca a bõrért
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Szeptember 29., szombat, 19 óra:

Transformers
Évszázadok óta dúl a háború az ûrbéli
robotok két faja, az Autobotok és az
Álcák között, és a harc tétje az univer-
zum sorsa. Amikor a viszálykodó gé-
pek a Földre érkeznek, csak egy fiatal
fiú, Sam Witwicky (Shia LaBeouf)
akadályozhatja meg, hogy a gonosz
Álcák magukhoz ragadják a hatalmat.
Sam átlagos tini, akit leginkább az is-
kola, a barátai, az autók és a lányok
foglalkoztatnak. Addig nem veszi ész-
re, hogy egyedül õ mentheti meg az
emberiséget, amíg õ és barátnõje, Mi-
kaela (Megan Fox), bele nem csöp-
pennek az Autobotok és az Álcák küz-
delmébe. Sam rájön, hogy a világ jövõ-
je forog kockán, és megérti, mit jelent
a Witwicky család jelszava: „Áldoza-
tok nélkül nincs gyõzelem!”

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Igaz, hogy most föl vannak túrva az utcák Sárkeresztúron a szennyvízhálózat kiépí-
tése miatt, ám ez nem riasztott el a szüretiseket, hogy idén is megüljék a bor ünne-

pét. Mintegy tucat díszes kocsit töltöttek meg a felvonuló idõsek, felnõttek, ifjak és
gyermekek. Sárszentágotáról érkeztek a csikósok, akik már évek óta kísérik a kereszt-
úri menetet is. Elsõ alkalommal vett részt a felvonulásban Justus Gyula pompás kettes
fogata, melynek bakján maga a gazda ült, a hintón pedig lánya és veje.
Miközben a kedélyes társaság körbejárta községet, a kultúrház udvarán készült szá-
mukra az ízletes ebéd.

Hargitai Kiss Virág

Sárkeresztúr szüretelSárkeresztúr szüretel

Sárbogárdi
gyöngyök

a tengerentúlon

Az Egyesült Államokbeli Clevelandben
kerülnek kiállításra a sárbogárdi Szabó-
né Czuczai Katalin gyöngybõl fûzött
nyakláncai a Magyar Történeti Társaság
40 éves évfordulója alkalmából. A társa-
ság révén tavaly Belgiumba, a nemzetkö-
zi nép- és iparmûvészeti kiállításra is elju-
tottak már a szép nyakláncok.
A clevelandi kiállítás október 27-én nyílik
meg hivatalosan a tengerentúlon a ma-
gyar történelmi és néprajzi cserkésztalál-
kozó keretében. A kint élõ magyarok
(köztük Kati egyik lánya is) nemcsak Kati
munkáit csodálhatják meg, hanem a fõ-
szervezõ, dr. Gubánné Pintér Annamária
csuhéból készült alkotásait, valamint
Horváth Istvánné szalmamunkáit is.

Hargitai Kiss Virág

Az idén 2007. október 2-a és 12-e között kerül megrendezésre az „Összefogás a Könyv-
tárakért” programsorozat, amelyhez elsõ ízben a Madarász József Városi Könyvtár is csatla-
kozott. Az õszi országos könyvtári napok helyi rendezvényei igyekeznek a lakosság minden
korosztályának megfelelõ programot biztosítani. Könyvtárunk is rendezvények sokaságával
igyekszik megszólítani kedves jelenlegi és leendõ olvasóit. Az idei programsorozat címe:
„Nagy Olvashow”. Jelmondata: „Találkozunk a könyvtárban!” A könyvtár programjai:
2007. október 4. (csütörtök): Olvass nekem! – Olvassak Neked? Játékos, olvasást népsze-
rûsítõ foglalkozás 5-8 éveseknek. Találkozás Nyulász Péterrel, a Miazami (kitalálós versikék)
és a Zsubatta (mondókás könyv) címû könyvek szerzõjével; 10.00 óra: Zengõ Óvoda, Sár-
bogárd; 13.30 óra: Általános Iskola, Sárszentmiklós.
2007. október 8. (hétfõ): író—olvasó találkozó a 10-14 éves korosztály számára Bosnyák
Viktóriával; 13.30 óra: Általános Iskola, Sárszentmiklós; 15.00 óra: Madarász József Városi
Könyvtár.
A fenti programokon kívül 2007. október 2-a és 13-a között különféle kedvezményekkel ál-
lunk jelenlegi és leendõ olvasóink szolgálatára: az ez idõ alatt beiratkozott olvasók a tagdíj befi-
zetése nélkül vehetik igénybe a könyvtár térítésmentes szolgáltatásait (a DVD-klubba történõ
beiratkozásért ez idõszakban is fizetni kell); a megbocsátás napjai: késedelmes olvasóink
mentesülnek a pótdíj kifizetése alól; ingyenes internethasználat — a könyvtárban található ol-
vasói számítógépek ingyenes használata az érvényben lévõ számítógép-használati szabályzat
szerint; kedvezményes könyvárusítás a könyvtár leselejtezett könyveibõl.

Az országos õszi könyvtári napok Madarász József Városi Könyvtár
által szervezett programjait megelõzõ, illetve követõ rendezvényeink:

— szeptember 29.: a Népmese Napja — kézmûves-foglalkozás 8-12 éves gyerekek
részére Novák Edith képzõmûvész segítségével;
— október 1., 18 óra: vendégünk
Parti Nagy Lajos, Kossuth-díjas író, költõ;
— október 15., 18 óra: vendégünk
Endrei Judit újságíró.
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KACSARECEPTEK
Bécsi töltött kacsa

Hozzávalók 4 személyre: 1 db pecsenyeka-
csa, 1 db vöröshagyma, 0,8 dl étolaj, 2 db
zsemle, 1,5 dl tej, 10 g kacsamáj, 15 dkg
füstölt hús, 5 dl vörösbor, petrezselyem-
zöld, vodka, kakukkfû, õrölt bors, gyömbér,
só.
Elkészítés: A pecsenyekacsát megtisztítjuk,
kívül-belül megsózzuk. Belsejébe kakukkfüvet
dörzsölünk. A finomra vágott vöröshagymát
kevés olajban megpirítjuk. A zsemléket tejbe
áztatjuk, és jól kicsavarjuk. A kacsamájat a
vágódeszkán elkaparjuk. A zsemlékhez hozzá-
adjuk a pirított vöröshagymát, a kacsamájat,
a tojást, és az apró kockákra vágott füstölt
húst. Sóval, õrölt borssal, kakukkfûvel, reszelt
gyömbérrel, apróra vágott petrezselyemzöld-
del fûszerezzük. Végül hozzáöntjük a vörös-
bort, a töltelékanyagot jól összedolgozzuk,
majd a kacsa hasüregébe töltjük. Hústûvel
megtûzzük, majd olajjal kikent tûzálló tálba
tesszük, fóliával letakarjuk, és a sütõbe téve
kb. 60 percet sütjük. Ezután levesszük a fóliát,
a kacsára öntjük a vodkát, a sütõbe vissza-
tesszük, és még kb.10 percet sütjük.

Almával töltött kacsasült
Hozzávalók: 4 személyre, 1db konyhakész
kacsa, 8 dkg alma, 5 dl almabor, zsályale-
vél, majoránna, petrezselyem, só, õrölt
bors,
Elkészítés: Az almát meghámozzuk, magházát
eltávolítjuk, cikkekre vágjuk, meglocsoljuk az
almaborral, lefedve kb.10 percig állni hagyjuk,
majd beletesszük a fûszernövényeket.
A kacsából kivágjuk a hájat, majd kívül-belül
megdörzsöljük sóval és borssal. Megtöltjük a
fûszeres almával, majd hústûvel összetûzzük.
Egy mély tepsiben felforralunk kb. 1 l vizet ke-
vés sóval és fûszerekkel, ráhelyezzük a sütõ-
rácsot, és a kacsát a hasával lefelé közepes
hõfokon 15 percig gõzöljük. A fele vizet leönt-
jük, majd a kacsát a tepsivel és ráccsal együtt
kb. 2 órára a sütõ legalsó rácsára tesszük.
Idõnként meglocsoljuk a leöntött, félretett víz-
zel. Amikor megpuhult, levesszük a rácsról, és
egy kisebb tepsibe tesszük. A kacsa bõrét
megkenjük a maradék borral és a tepsibe csö-
pögött szaftjával, és a sütõ középsõ rácsán ro-
pogósra sütjük. A szaftot sûrûre forraljuk.

Tejszínes burgonya
Hozzávalók: 2dl tejszín, só, 2 gerezd fok-
hagyma, 1 kg burgonya.
Elkészítés: A fokhagymát áttöröm, összeke-
verem a tejszínnel, a csipet sóval, és ráöntöm
a vékonyra karikára vágott és megsült burgo-
nyára. Sült hús mellé kiváló.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

SZENT LÁSZLÓ IDÉZÉSE
Mit lehet itt most csinálni?
A lopás, rablás, rongálás már annyira el-
uralkodott a világunkban, hogy már-már
a társadalom alapszövetét, az elemi
összetartozás érzetét szaggatja szét. A
társadalom puszta létét fenyegeti, ezt ki
kell mondani. Egyesek lazán ellopják a
vasúti biztosítórendszer kábeleit, leége-
tik a huzalokról a mûanyag burkolatot, és
a színesfémdrótot eladják, hogy legyen
autójuk. Tényleg nem gondolnak arra,
hogy miattuk halálra gázolhat a mozdony
gyermekkocsit toló anyukát, botjával a sí-
neken átballagó nagymamát? Nem jut el
az agyukig, hogy õk gyilkosok?
Újabb hír, hogy gátlástalan fickók mentõ-
autókat fosztogatnak. Eltulajdonítják az
életmentõ mûszereket, újraélesztéshez
szükséges injekciós ampullákat. Itt me-
gint a szellemi és erkölcsi korlátoltság
esetével állunk szemben. A tettes túlteszi
magát annak a tudatán, hogy fél órán be-
lül egy balesetben õ is kerülhet életve-
szélybe, és az esetleg általa kirámolt men-
tõautó személyzete nem tudja õt ellátni,
így majd feldobja a talpát. De ha nem õ,
akkor egy embertársa.
Valaha, sok ezer évvel ezelõtt, amikor az
elsõ tudatos közösségek létrejöttek, az
emberek kitalálták az erkölcsöt. Az állat-
világban nincs erkölcs, nincs is szükség rá,
mert ott nem fogyasztódott el a tudás fá-
jának mérgezõ gyümölcse, nem ismerik a
bûnt. A tudás azonban együtt jár a bûn-
nel, a bûn pediglen az erkölccsel. A há-
zasságtörõ asszonyt halálra kövezte a kö-
zösség, a tolvajnak levágták a karját,
amellyel a bûnt elkövette, fogat fogért,
szemet szemért, életet életért, ez volt a
szabály. Miért volt szükség ilyen brutális,

embertelen eljárásokra? Hát mert a kö-
zösséget vezetõ vének rájöttek, hogy e
nélkül veszélybe kerül magának a cso-
portnak a létezése. A családok szétesnek,
az „erõsek” elõbb a gyengéket tapossák
el az életükkel sem törõdve, elharácsol-
nak elõlük mindent, mert gátlás nincs
bennük. Aztán egymást irtják ki.
A tanárnõ hóna alá csapja a füzeteket, el-
indul az órájára. Többi kollégája is köve-
ti, kiürül a tanári szoba. Mire visszajön-
nek, kiderül, hogy a táskákból hiányzik
valami. A havi ebédelések kifizetéséhez
szükséges csekkek, némi készpénz. Ne
ebédeljen ebben a hónapban, kedves ta-
nárnõ! Minek minden nap ebédelni? Egy
besurranó tolvaj káprázatos merészség-
gel, azt is vállalva, hogy a folyosón meg-
látják õt, lenyomta a tanári szoba kilin-
csét, beosont, és kifosztotta a keze ügyé-
be került táskák tartalmát. Filmbe kíván-
kozó eset. Itt történt, a városunkban. Azt
hallottam, hogy a környéken más falvak-
ban is. Lehet ennél nagyobb gátlástalan-
ság? Érezheti valaki ezek után biztonság-
ban magát és a pénztárcáját? A szerény
jövedelmû tanárnõnek vajon nincs olyan
kalandos ötlete, hogy le kellene vágni a
tolvaj kezét, amellyel így a hónap végén
utolsó fillérkéitõl is megfosztotta õt?
Talán arra gondolt a merész ember, hogy
ha másnak szabad, õ miért ne tehetné.
Fejétõl bûzlik a hal…
Szent László király törvénye a tyúklopá-
sért is akasztófa alá küldte a tettest. Néha
szükség van a kíméletlenségre, másképp
nincs rend.
Hol vagy, László király?

(L. A.)

Flóra BABABOLT

Napraforgó könyvek, babakocsik,
etetõszékek, kiságyak, utazó
ágyak, járókák, bébihordók,
autós ülések, bébiruhák,
babaápolási termékek,
egyéb kiegészítõk
széles választéka!

OKTÓBER
1-jén

NYÍLIK!

Keressen bennünket Sárbogárdon,
a Tompa M. u. 25. szám alatt, a Gréta Bútorbolttal
és Szõnyegbolttal egy udvarban!
MINDENT EGY HELYEN! Nyitva tartás: H-P.: 8-12-ig,
13-17-ig, Szo.: 8-12-ig. Telefon: 06 (30) 237 8428

Eldobható pelenka 33 Ft-tól!

KICSIKNEK NAGYRA SZABVA!

Budapest Bank
áruhitel

elõleg-befizetés
nélkül!

AVENT, NUK, BABY NOVA, BABA STAR,
BABY BRUIN, TOLO játékok,

A nyitás napján minden vásárlónknak
ajándékkal kedveskedünk!
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Fehér Klára: Mi, szemüvegesek (részlet)

Megint szeptember
Évi azt álmodta, hogy nyár van.
Az ablakon behajolt a körtefa ága, telis-tele édes,
sárgáspiros gyümölccsel. A zöld lombok között
átragyogott a napfény, az ég kék volt, egyetlen-
egy pici fehér felhõ se volt rajta, és messzirõl hal-
lani lehetett a fagylaltoskocsi csilingelését.
— Málnát, vaníliát, mogyorót kérek! — kiáltotta
Évi, és felébredt.
A körtefa sehol, a fagylaltos bácsi sehol, és nem a
fagylaltoskocsi csilingelt, hanem az ébresztõrá-
dió szólalt meg: „Jó reggelt, kedves hallgatóim,
ma szeptember elseje, reggel hat óra, Egyed és
Egon napja van...”
Évi felült. A díványon, ahol tegnap még labdák és
felfújt gumiállatok hevertek, most az iskolatáská-
ja és a kivasalt hófehér blúza feküdt. És egy nagy
irkalapon anyu üzenete: Kedves negyedikes
nagylányom, korán el kellett mennem, mert ma
reggeles vagyok. A kávéd és a tízóraid a konyha-
asztalon. Jó tanulást. Csókol anyu
Iskolába kell menni, iskolába kell menni — gon-
dolja Évi, azután hirtelen eszébe jut valami, kiug-
rik az ágyból, felkapja a fejes vonalzóját, odasza-
lad az ajtóhoz, és gondosan méregetni kezd. A vo-
nalzót a feje búbjára nyomja, és egy ceruzával vo-
nalat húz az ajtófélfára.
— Négy centit nõttem — mondja hangosan.
— Nincs az még kettõ sem — szólal meg mellet-
te egy csúfondáros hang.
Ha ti beléptetek volna a szobába, nem hallottatok
volna semmiféle hangot, de Évi tisztán hallotta,
sõt, látta is azt, akitõl a hang eredt. Egy sötétkék
szemû, barna hajú, piros arcú kislány, tetõtõl tal-
pig világoskékbe öltözve. Világoskék volt a ruhá-
ja, a zoknija, a szandálja, világoskék volt a masni
is a hajában. Hogyne látta volna, amikor õ maga
találta ki és adta neki a Világoskék Testvér nevet.
Még másodikos korukban történt, hogy együtt
játszott Andreával, egyetlen, örökös, szívbéli leg-
jobb barátnõjével. Unalmas novemberi délután
volt, ködös, és esett az esõ. Már elkészültek a lec-
kével (nagy eset azokat a könnyû másodikos
számtanpéldákat megoldani!), és már mindenfé-
lét játszottak; babát fürösztöttek, babauzsonnát
fõztek, állatkertet játszottak, üvöltöztek, mint a
farkas, a hiéna, a sakál és néha úgy is, mint az
oroszlán. Azután csak kuporogtak a díványon,
még csak negyed öt volt, de olyan sötét, hogy vil-
lanyt kellett gyújtani.
— Mindjárt haza kell mennem — mondta And-
rea.
— Ne menj még — kérlelte Éva —, ha te elmész,
akkor minden olyan unalmas. Igazán kár, hogy
nincs testvérünk.
És ez volt az a pillanat, amikor kitalálta Világoské-
ket. Andreával beszélték meg, hogy milyen le-
gyen a kitalált testvér. Legyen kék szeme és vilá-
goskék ruhája, és szeresse a palacsintát, és se-
gítsen Évinek az iskolatáskát cipelni, és unalmas
matekórákon üljön mellé a padba. És amikor Vilá-
goskék már egészen ki volt találva, akkor Andrea
kitalálta magának Zöld Fánit, aki nem volt a test-
vére, csak egy egyszerû Zöld Fáni, aki nagyon kö-
vér volt, mindig nevetett és dinnyét árult. Egyszer
egy dinnye rágurult a lábára, és azóta a bokáján
fáslit visel. Zöld Fáni egyébként varázsló is volt, az
iskolai ebédet, ami többnyire túlfõtt tésztából és

ízetlen kelkáposztából állt, dinnyévé tudta vará-
zsolni.
— Nem kell ez a ragacs, én ezt nem eszem —
nyafogták a többiek, és szétkenték a tányérjukon
az ételt.
— Milyen finom — mondta Andrea és Évi, és jó-
ízûen kanalaztak és egymásra nevettek, mert õk
tudták, hogy ez finom dinnye, és Pöttyi néni, a
napközis tanítónõ körbejárt az asztalok között, és
azt mondta:
— Látjátok, Kerekes Évi és Soós Andrea meg tud-
ta enni, õket megdicsérem.
— Ma görögdinnyét hoztam, holnap sárga-
dinnyét hozok — súgta kitalált Zöld Fáni.
Évi tehát meghallotta Világoskék csúfolódó hang-
ját, és mérgesen válaszolta:
— De bizony ez négy centi. Sõt, esetleg, ha így
nézem...
— Csalsz. Lábujjhegyen állsz.
— Nem is igaz, nem állok lábujjhegyen.
— Látom.
— Te mindent látsz. Rettenetesen okos vagy.
— Nem tehetek róla, ha ilyen okosnak találtál ki.
— Ne mérgesíts, Világoskék! Elég baj az nekem,
hogy olyan kicsi vagyok.
— Mindenki akkora, amekkora — felelte erre Vi-
lágoskék. — Ahelyett, hogy ezen bánkódnál,
eredj inkább mosakodni, mert az elsõ nap el fogsz
késni.
— Nem azért találtalak ki, hogy te is sürgess és
nógass. Azért akartam, hogy legyen egy Világos-
kék Testvérem, hogy legyen, aki megvigasztal.
— Ó, istenem, száz mázsa bánatod van, nem?
— Száztizenöt mázsa és még harminc kiló. Ha
nem tudnád, amikor én vagyok a hetes, nem tu-
dom egyedül kinyitni az ablakot, mert nem érem
fel.
— Borzasztó.
— Tornaórán nekem külön le kell engedni a gyû-
rûhintát.
— Hát aztán? Legfeljebb leengedik. Buktál volna
meg. Harmadikban biztosan nem te lennél a legki-
sebb.
— Te könnyen viccelsz — felelte Évi, és bement
a fürdõszobába. Világoskék persze ott is ott ter-
mett, mert egy kitalált Világoskéknek a fal vagy a
becsukott ajtó sem akadály, és máris letelepe-
dett a kád peremére.
— Mindenki rajtam röhög — búslakodott tovább
Évi.
— Aki röhög, fakutya — felelte erre Világoskék.
Évi nem vitatkozott tovább. Bánatosan kente ma-
gára a szappant. Ezermillió csúfneve jutott eszé-
be: babszem, zabszem, tökmag, töpörtyû, föld-
szintes gyerek, tranzisztor, kerti törpe. Amikor az
osztály kirándult, a Hajagosok kiabálni kezdtek,
hogy: „Tessék ölbe venni a minigyereket!” Ó, a
Hajagosok! A fõ csúfolkodók. Hajagos Ádi meg
Hajagos Ági, akik között két év korkülönbség van,
de annyiszor buktak meg a másodikból meg a har-
madikból, hogy végül is összekerültek egy osz-
tályba.

Rejtvény
Neves emberek nem egyszer je-
gyeztek le eszperente nyelven —
„e”-vel — szellemes szerkezeteket.
Keresd meg, melyek jelentenek
egyet.
szófogadó mellette melegedsz

telente
kályha kellemetlen kevert

szer, melyet beteg
vesz be

orvosság engedelmes
esernyõ szerkezet, mely reggel

csengetve felkelt
fejtörõ mennycseppek ellen

felemelt nyeles, fe-
szes,

fekete lepellel fedett
szerkezet

ébresztõóra rejtelmes jelek,
melyeket meg kell
fejtened

Beküldési határidõ: 2007. október 2.

Heti idõjárás
Pénteken még túlnyo-
móan borult, esõs idõ-
re van kilátás, helyen-
ként jelentõs mennyi-
ségû csapadékkal. Hét
végére csökken a felhõzet, mindenütt több
órás napsütés valószínû, és már csak el-
szórtan alakulhat ki kisebb zápor. A hõmér-
séklet mindvégig az évszaknak megfelelõ-
en alakul. A nappali hõmérséklet pénteken
16, 22, szombaton 17, 22, vasárnap 17, 21,
hétfõn 18, 22, kedden 17, 23 fok körül ala-
kul.

www.metnet.hu

Megfejtés
A 38. heti rejtvény helyes megfejtése:
ABA, AJKA, BAKONY, GYÕR, EGER; E me-
sebeli rénszarvas kapálta másnak a földjét.
Sokan nagyon szívesen hallgatták, miközben
tíz halász lógatott hálókat a tóba. A vezérha-
lász kérte rézfúvósok fölvonulását, de azok
ott óhatatlanul megfáztak volna, ezért nem
jöttek. Érthetõ, hogy a halász kiabál: intõ pél-
da ez mindenkinek. A nevek: Emese, Irén,
Pál, Tamás, Anna, László, Kata, Teréz, Ottó,
Bálint.
Helyes megfejtést küldött be: Barabás
Anita és Barabás Tamás, Kislók; Törzsök
Beáta, Sárbogárd, Tinódi u. 209.

A szerencsés nyertes:
Barabás Tamás, Kislók.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.
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Szeptember 29., SZOMBAT
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 8.30 Feszti körkép 9.00 Abszolút 9.30 Momentán 10.00 Az ezüst vadló
10.25 Napfényes Kythera 10.55 Odüsszeusz kalandjai 11.25 A varázsló háza 12.00
Hírek 12.10 Fogadóóra 12.40 Egy asszony visszanéz 14.25 Autóvízió 14.50 Válaszd
a mozgást! 15.05 TS — Labdarúgó Bajnokok Ligája 15.35 TS — Nõi kézilabda, baj-
noki mérkõzés 17.40 Klipperek 18.10 Ötcsillagos szerelem 19.00 Luxor-show
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15
Pompei 21.55 Dob+basszus 22.25 Hírek 22.30 Sporthírek 22.40 Drakula
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ 6.40 Forma 1 18.30 Kölyökklub
8.50 Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.45 Ki vagy, doki? 13.35 Forma 1 15.30 A hálózat csapdájában
16.25 Golfõrültek 2. 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Men In Black — Sötét
zsaruk 21.25 Pánikszoba 23.35 A bérgyilkos 1.25 Szörnyek szülõje 2.50 Fókusz
plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 11.05 Szurikáták udvarháza 11.35 Babavilág 12.10 A világ
legerõsebb emberei 12.35 Ed 13.30 JAG — Becsületbeli ügyek 14.30 Bûbájos bo-
szorkák 15.30 Csillagkapu 16.30 Rejtélyes vírusok nyomában 17.30 Az elveszett
ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.40 Activity — A milliós kül-
detés 20.20 Ilyenek voltunk! — 10 éves a TV2 22.05 Apádra ütök 0.15 A frontvonal
mögött 1.45 Tökéletes katona 3. 3.20 Ed 4.10 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 8.00 Krónika 8.17 Kerti
pad 8.30 Kopogtató 9.00 Szombat délelõtt 11.05 Kabaréklub 12.00 Krónika 12.30
Történet, hangszerelve 13.30 Világstúdió 14.05 Zöldövezet 14.30 Cigányfélóra
15.04 Irodalmi Újság 15.35 Magyarországról jövök 16.00 16 óra 17.04 Az én hetem
17.30 Krónika 18.04 Történet, hangszerelve 19.05 Sportvilág 19.30 Határok nélkül
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Szoftreál 21.04 Anno 21.51 Honvéd indu-
lók 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Az én hetem 22.56 A Benkó Dixiland
együttes játszik 23.00 Hírek, kenó 23.04 16 óra 0.10 Éjszaka

Szeptember 30., VASÁRNAP
MTV: 5.10 Pénz-vidék 5.23 Kárpát expressz 5.35 Válaszd a mozgást! 5.50 Nap-kel-
te 8.00 Fõtér 8.50 A Google kulisszatitkai 9.45 „Így szól az Úr!” 9.55 Evangélikus
magazin 10.20 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.30 Tanúságtevõk 11.00 Metodista
istentisztelet 12.00 Hírek 12.15 A kölcsönkért kastély 13.50 Vágyakozás 15.45
Unokáink sem fogják látni 16.40 Csellengõk 17.05 Elisa Di Rivombrosa 18.00 A
Bólyai-díj átadása 18.55 M.O.M. — musical—operett-magazin 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Tûzvonalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00 24 — Második
évad 22.50 Hírek 23.00 TS — Sport7 23.55 TS — Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Forma 1 8.30 Pokemon 8.50 Jackie Chan ka-
landjai 9.15 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.35 Inuyasha 10.05 Receptklub
10.25 Játék 11.30 MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Tuti gimi 12.50 Egy rém rendes
család 13.15 Uniqa magyar autósport-magazin 13.30 Forma 1 16.00 A dadus 16.35
Tarzan 17.30 Eltûntnek nyilvánítva 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00
Armageddon 23.05 Heti hetes 0.25 Dõl a lé 2.00 Portré 2.25 Fagyhatár
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.45 Lassie
10.15 Két TestÕr 10.50 Stahl konyhája 11.25 Mrs. Columbo 12.25 Knight Rider
13.20 Charlie — Majom a családban 14.20 A mélység fantomja 15.20 Smallville
16.25 Száguldó vipera 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Igazából szerelem 22.40 Gimiboszi 0.40 Képírók 2.50 Napló 3.50 Esküdt el-
lenségek — Az utolsó szó jogán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei kró-
nika 8.30 Édes anyanyelvünk 8.35 Vasárnapi mozaik 9.30 Világóra 10.04 Reformá-
tus istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.25 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04 Tetten ért szavak
15.15 Vasárnapi randevú 16.04 Kopogtató 16.35 Batthyány, az örök mécses 17.04
Kard és kereszt 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.00 Kenó 21.04 Vá-
logatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30
Radluby, avagy Pantagruel 23.00 Hírek, kenó 23.12 Válogatás Ákos legszebb
dalaiból 24.00 Éjszaka

Október 1., HÉTFÕ
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 10.00 Kalandos nyár 10.55 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Roma
magazin 13.05 Domovina 13.40 Életképek 14.20 A társulat 14.35 Múlt-kor 15.10
Drága doktor úr 16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Sophie — A nem kívánt jegyesség
16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Tv-taxi 17.20 Thomas, a gõzmozdony
17.30 Marci 17.50 Kisváros 18.30 Bûvölet 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 20.10 Tv ügyvédje 21.10 Kék fény 22.05 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.15
KészPénz 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15 Titkos szolgálat — MI-5
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.15 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.15 Recept-
klub 15.30 L. A. Heat — Halálos páros 16.30 Balázs-show 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Szoba-
társak 23.15 Vámpírok — A gyilkos csapat 1.00 Reflektor 1.15 Bundesliga 2.20
AutóMánia 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Betû-
bár 10.05 Teleshop 11.25 Zálogocska 13.40 Észbontó 14.25 Melrose Place 15.25
Perzselõ szenvedélyek 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Monk — Flúgos nyomozó 18.30

Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Krimihétfõ 22.10
Gyilkos számok 23.10 Különleges ügyosztály 0.10 Kurázsi 0.50 Tények este 1.25 A
lázadás mámora 2.50 Aktív 3.20 Favorit

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.00 Tematikus szociomagazin 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Közéleti mûsor 13.04 Szabó Magda: Für Elise
13.25 Szabó Magda mondja 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.00 Krónika
14.05 Rádiókabaré 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Ökomagazin 16.15 Tudo-
mány 18.03 Közéleti magazin 18.15 Parlamenti ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Anyanyelvi öt perc 19.50 Mese 20.04 Rá-
diószínház: Metamorphosis Transylvaniae, avagy az új módi 20.24 Zene 20.35 Az
én hetem 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Értsünk
szót! 23.00 Hírek, kenó 23.04 Cigányfélóra 0.10 Éjszaka

Október 2., KEDD

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.45 Tv-taxi 10.05 Kalandos nyár 11.05 Gõg
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.35 Tiszta kabaré 14.30 Engedjétek hozzám 14.40 Katolikus krónika
15.10 Drága doktor úr 16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Sophie — A nem kívánt je-
gyesség 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Tv-taxi 17.20 Thomas, a gõzmoz-
dony 17.30 Marci 17.50 Kisváros 18.30 Bûvölet 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Önök kérték! 21.10 A társulat 22.05 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.15 Fejlesz-
tés alatt 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15 Médiamix 0.45 Pengetõ

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.20 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.15 Recept-
klub 15.30 L. A. Heat — Halálos páros 16.30 Balázs-show 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Vész-
helyzet 22.15 A Grace klinika 23.15 XXI. Század — A legendák velünk élnek 23.50
Reflektor 0.10 Igaz történetek 2.05 Harmadik mûszak 2.45 Fókusz

TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Be-
tûbár 10.20 Teleshop 11.30 Szerelem a négyzeten 13.40 Észbontó 14.25 Melrose
Place 15.25 Perzselõ szenvedélyek 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Monk — Flúgos nyo-
mozó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.10 Szüle-
tett feleségek 23.10 Columbo 0.40 Így készült az Ovemight címû film 1.10 Tények
este 1.45 Alfred Hitchcock bemutatja 2.15 Kísértések 3.45 Aktív 4.15 Favorit

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.00 Tematikus szociomagazin 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Közéleti mûsor 13.04 Für Elise 13.24 Szabó Mag-
da mondja 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.05 Portré
14.35 Tudomány+doku 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Ökomagazin 16.15
Tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti magazin 18.15 Parlamenti ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Anyanyelvi öt perc
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Tudomány 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 24.00 Közéleti
mûsor 0.10 Éjszaka

Október 3., SZERDA

MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.45 Tv-taxi 10.05 Kalandos nyár 11.00 Gõg
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.05 Ecranul nostru
13.45 Életképek 14.20 A társulat 14.40 Kormányváró 15.10 Drága doktor úr 16.00
Válaszd a mozgást! 16.15 Sophie — A nem kívánt jegyesség 16.45 Körzeti híradók
17.00 Hírek 17.05 Tv-taxi 17.20 Thomas, a gõzmozdony 17.30 Marci 17.50 Kisvá-
ros 18.25 Bûvölet 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szabó Lõrinc emlékére
20.15 TS — Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõzés 23.00 Szerda este 23.35
Kultúrház 0.05 Lapozó 0.35 Hírek 0.40 Sporthírek 0.50 Tv-taxi

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.15 Recept-
klub 15.30 L. A. Heat — Halálos páros 16.30 Balázs-show 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 A szökés
22.15 Gyilkos elmék 23.20 A fõnök 0.20 Reflektor 0.30 Timecode 3.05 Fókusz

TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Betû-
bár 10.20 Teleshop 11.30 Tutira kamuzunk 13.40 Észbontó 14.25 Melrose Place
15.25 Perzselõ szenvedélyek 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Monk — Flúgos nyomozó
18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Doktor
House 22.10 Jericho 23.10 A küszöb 0.10 Tények este 0.50 Drogtanya 2.40 Drága
testek 3.30 Aktív 4.00 Favorit

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.00 Tematikus szociomagazin 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Közéleti mûsor 13.04 Für Elise 13.25 Szabó Mag-
da mondja 13.30 A református egyház félórája 14.05 Portré 14.35 Tudo-
mány+doku 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Ökomagazin 16.15 Tudomány
17.30 Krónika 18.03 Közéleti magazin 18.15 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.00
Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Anyanyelvi öt perc 19.50 Mese 20.04 Rá-
diószínház: Metamorphosis Transylvaniae, avagy az új módi 20.24 Zene 20.30 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Kultúrkör extra 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Portré+tudomány 0.10 Éjszaka
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Október 4., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.50 Tv-taxi 10.10 Kalandos nyár 11.05 Gõg
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Slovenski utrinki 13.05 Együtt
13.40 Önök kérték! 14.35 KészPénz 15.10 Drága doktor úr 16.00 Válaszd a moz-
gást! 16.15 Sophie — A nem kívánt jegyesség 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek
17.05 Tv-taxi 17.20 Thomas, a gõzmozdony 17.30 Marci 17.50 Kisváros 18.30 Bû-
völet 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la carte 22.05 Csütör-
tök este 22.45 Kultúrház 23.15 Panoráma 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00
Tv-taxi 0.15 Magán beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.25 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.15 Recept-
klub 15.30 L. A. Heat — Halálos páros 16.30 Balázs-show 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Szeszé-
lyes 22.25 Hangyák a gatyában 2. 0.10 Házon kívül 0.45 Kemény zsaruk 1.45 Ref-
lektor 2.05 Infománia 2.30 Házon kívül 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Betûbár
10.25 Teleshop 11.40 Beethoven 13.40 Észbontó 14.25 Melrose Place 15.25 Per-
zselõ szenvedélyek 16.25 Jubileumi mûsor: A TV2 meg én 18.30 Tények 19.00 Ak-
tív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Jubileumi mûsor: 10 év, 10 nõ 23.10
Tangó 23.40 Tények este 0.15 Strucc 0.50 Különös kísérlet 2.25 Aktív 2.55 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.00 Tematikus szociomagazin 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Közéleti mûsor 13.04 Für Elise 13.25 Szabó Mag-
da mondja 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Portré 14.35 Tudo-
mány+doku 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Ökomagazin 16.15 Tudomány
18.03 Közéleti magazin 18.15 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20
Vendég a háznál 19.45 Anyanyelvi öt perc 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház:
Metamorphosis Transylvaniae, avagy az új módi 20.24 Zene 20.30 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Kultúrkör extra 23.00 Hírek, kenó 23.04
Portré+tudomány 0.10 Éjszaka

Október 5., PÉNTEK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Frasier, a dumagép 9.45 Tv-taxi 10.05 Kalandos nyár 11.00 Gõg
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaik hol
domborulnak…13.30 Körzeti magazinok 14.20 Válaszd a mozgást! 14.35 Ablak
15.45 Ablak 2. 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Tv-taxi 17.20 Thomas, a
gõzmozdony 17.30 Marci 17.50 Kisváros 18.30 Bûvölet 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 20.10 Tiszta kabaré! 21.10 Csináljuk a fesztivált! 2. 22.05 Péntek este 22.45
Szabó Magda 90 éves 23.15 Múlt-kor 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi
0.15 TS — Bajnokok Ligája 0.45 TS — Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõzés
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.10 Disney-rajzfilm 13.35 Játék 15.15 Recept-
klub 15.30 L. A. Heat — Halálos páros 16.30 Balázs-show 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 A harc törvénye 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 CIS —
Miami Helyszínelõk 22.15 Lost — Eltûntek 23.20 Az igazság útja 1.40 Reflektor
1.55 Itthon 2.15 Medikusok 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája
9.25 Betûbár 10.25 Teleshop 11.40 Túszmentõ 13.40 Észbontó 14.25 Melrose
Place 15.25 Perzselõ szenvedélyek 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Monk — Flúgos nyo-
mozó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Oko-
sabb vagy mint egy ötödikes? 22.10 Liptai Claudia-show 23.20 Baljós égbolt 1.05
Tények este 1.40 Ördögi nyomozó 2.30 Reménysziget 3.20 Aktív 3.50 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.00 Tematikus szociomagazin 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Közéleti mûsor 13.04 Für Elise 13.25 Szabó Mag-
da mondja 13.30 A metodista egyház félórája 14.05 Portré 14.35 Tudomány
+doku 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Ökomagazin 16.15 Tudomány 17.30
Krónika 18.03 Közéleti magazin 18.15 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.20 Vendég a háznál 19.45 Anyanyelvi öt perc 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház:
Metamorphosis Transylvaniae, avagy az új módi 20.24 Zene 20.30 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Tudomány 23.00 Hírek, kenó 23.04
Portré+tudomány 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA:
Szeptember 29., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Káloz története V., 12.00 Lap-
szemle, 15.00 Véget ért a járvány, Mondovicsék véleménye futballügyekben,
Szüret Cecén, 19.00 Lapszemle, 20.00 Sárszentmiklós—Bicske foci, 23.00
Lapszemle
Szeptember 30., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 9.00 Véget ért a járvány,
Mondovicsék véleménye futballügyekben, Szüret Cecén, 12.00 Lapszemle,
15.00 V. Kislóki Falunapok, Aba Napok 2007, Fejér Megyei Közgyûlés, 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Beszélgetés Szabó Éva nénivel, 23.00 Heti
Híradó, 0.00 Sziréna
Október 1., hétfõ:7.00, 12.00 és 19.00 Heti Híradó, 8.00, 13.00 és 18.00 Sziré-
na, 20.00 Lélekút: Beszélgetéssorozat Sztari Béla jógamesterrel —
ÉLÕADÁS!, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Október 2., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Stern Aranka néni élete
(60’), Aba Napok 2. (80’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Lélekút: Be-
szélgetéssorozat Sztari Béla jógamesterrel (a hétfõi adás ism.), 18.00 Sziréna,
19.00 Heti Híradó, 20.00 Sárbogárd—Zichyújfalu foci, Sportképek (kerekasz-
tal-beszélgetés) ism., 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Október 3., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Sárbogárd—
Zichyújfalu foci, Sportképek (kerekasztal-beszélgetés) ism., 12.00 Heti Híradó,
13.00 Sziréna, 15.00 Beszélgetés Szabó Éva nénivel, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti
Híradó, 20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS!, 20.30 Alapi szüret (25’), Aba — Õsök
Napja (25’), I. osztályú futballmérkõzések összefoglalója (90’), 23.00 Lapszemle
Október 4., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Alapi szüret (25’), Aba — Õsök
Napja (25’), I. osztályú futballmérkõzések összefoglalója (90’), 12.00 Lapszem-
le, 16.00 Lélekút: Beszélgetéssorozat Sztari Béla jógamesterrel (a hétfõi adás
ism.), 19.00 Lapszemle, 20.00 Stern Aranka néni élete (60’), Aba Napok 2.
(80’), 23.00 Lapszemle
Október 5., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Beszélgetés Szabó Éva nénivel,
12.00 Lapszemle, 16.00 Stern Aranka néni élete (60’), Aba Napok 2. (80’),
19.00 Lapszemle, 20.00 Sportképek: Íjászok (kerekasztal-beszélgetés) —
ÉLÕADÁS!, 23.00 Lapszemle

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901.
A Lapszemle és a Heti Híradó már internetes oldalunkon is megtekinthetõ a
www.bogarditv.blog.hu címen.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fejlécén adunk tájé-
koztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és
Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mö-
gött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bogárdi TV fogható minden kábeltévés
programcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. Hiba
esetén kérjük hívják a következõ számokat:06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000,
06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445.

A KÁBELTÉVÉ MÛSORRENDJE
A CECEI TÉRSÉGBEN

A cecei tévéstúdióból Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres telepü-
léseken a helyi csatornán szeptember 26-án, 14 órától október 3-án, 14 óráig az
alábbi mûsorok nézhetõk körmûsorban (azaz, ha a kb. 10 órás mûsor lement,
azonnal elölrõl kezdõdik). Mûsorváltás: hetente.

1. A cecei borbély (70 perc), 2. Aba Napok (90 perc), 3. Falunapok Kislókban
(25 perc), 4. Fejér Megyei Közgyûlés (30 perc), 5. Heti Híradó (35 perc), 6. Vége
a járványnak, interjú dr. Müller Cecíliával (12 perc), 7. Lapszemle (35 perc), 8.
Lélekút: beszélgetés Takács Kata kineziológussal (120 perc), 9. Sziréna — bûn-
esetek, balesetek, tûzesetek (30 perc), 10. Szüreti mulatság Cecén (120 perc).

Összesen tíz mûsor, 567 percben (9 óra, 45 perc). Kellemes szórakozást nézõ-
inknek! A Bogárdi TV szerkesztõsége
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Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. Lakáscé-
lú, szabad-felhasználású hitelek, hitelkiváltás. 1 mil-
lió—7200 Ft/hó, 5 millió—36000 Ft/hó. Telefon: 06
(30) 681 7675, 06 (30) 235 9498. (0878404)

Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid határ-
idõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, telefon:
06 (20) 924 3830. (0921735)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1640 Ft/q, cser kugli akáccal 1650 Ft/q, cser aprított
1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700 Ft/q, akác tûzi-
fa kugliban 1.910 Ft/q, akác tûzifa aprítva 1.940 Ft/q.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parketta
1998 Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199 Ft/db-tól; Te-
lefon: 06 (20) 9475 970. (0921381)

Kazánok, radiátorok extra kedvezménnyel. Telefon:
06 (20) 9475 970. (0921381)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny! Telefon: 06 (20)
557 6509. (0414246)

Üzlethelyiség eladó vagy kiadó. Telefon: 06 (30)
363 7533. (0414435)

Töbörzsökön 4 szoba, étkezõs, beépített konyhás,
sarokkádas, kétféle fûtésû családi ház igényesnek
jóval áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20) 333
6009.
Családi ház eladó Köztársaság út 168. alatt, szépen
felújított! Telefon: 06 (30) 348 4373. (0414476)

Alumíniumradiátorok eladók! 60x110, 60x60 (2
db), 60x30, 60x140 cm-es. Érdeklõdni: 06 (30) 348
3320.
Telek eladó. Telefon: 06 (30) 570 0329. (300022)

Gipszkarton-szerelésben jártas munkatársakat ke-
resünk folyamatos munkára gipszkarton-szerelõnek,
továbbá a gipszkarton-szerelõk mellé dolgozni akaró
munkatársakat keresünk. Telefon: 06 (30) 851 6502.
(300431)

Sárszentmiklóson 110 m2 hõszigetelt családi ház
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754.
(300429)

Ház eladó Sárbogárd központjában. Telefon: 06 (20)
566 2935. (300424)

Veszélyes fák kivágását vállalom. Telefon: 06 (20)
437 4869. (300422)

Téglaépületû, földszinti lakás Árpád-lakótelepen,
felújítva sürgõsen eladó. Telefon: 06 (30) 974 4940.
(300417)

Kb. 1200 db, bontott tatai cserép 30 Ft/db áron el-
adó. Érdeklõdni: 06 (70) 370 0319. (300433)

Sárbogárdon családi ház, építési telek,
mélyhûtõláda eladó. Telefon: 06 (20) 4159 886.
Olcsó albérlet kiadó. Telefon: 06 (20) 478 2050.
(300437)

Sárbogárdon, Barátság-lakótelepen lakás eladó. Ér-
deklõdni: 06 (30) 351 3639.
Alapon gázkonvektoros családi ház eladó. Telefon:
06 (20) 594 3552, 06 (30) 823 1384. (300432)

Pianínót veszek. Telefon: 06 (70) 330 8698. (300440)

2 db, 140x155 cm-es, kétszárnyú Fenstherm ablak –
original – eladó. Telefon: 06 (70) 330 8698. (300440)

Szakácsnõt felveszünk a Fanni étterembe. Jelent-
kezés a helyszínen! (300794)

Ady-lakótelepen 2. emeleti, erkélyes lakás 100%-ig
igényesen felújítva eladó. Telefon: 06 (20) 560 2973.
Háromszobás lakás sürgõsen eladó. Telefon: 06
(20) 474 5530. (300112)

2500 m2 telek egyben, vagy külön eladó. Telefon: 06
(25) 463 621. (300111)

Ingyenes hitelügyintézés, most induló költségek
nélkül. Telefon: 06 (20) 323 6011. (300110)

Eladó építkezéshez használható kis ház, ugyanitt új
gyermekheverõ. Telefon: 06 (70) 379 4016. (300458)

Megkímélt állapotú, hatfiókos fagyasztó és egy
kombinált hûtõszekrény eladó. Érdeklõdni: 06 (30)
414 6861. (300114)

Hasogatott tûzifa, 1900 Ft/q. 20 q felett ingyenes
házhoz szállítás. Telefon: 06 (70) 374 0769. (300004)

Albérlet kiadó igényeseknek. Telefon: 06 (70) 339
7213. (300109)

Francia szakos egyetemista lány korrepetálást vál-
lal francia nyelvbõl. Telefon: 06 (70) 459 1602. (300109)

Lakás kiadó. Telefon: 06 (20) 414 4860. (300795)

Ady-lakótelepen I. emeleti középsõ lakás eladó.
Irányár: 7,5 millió Ft. Telefon: 06 (70) 331 4871.
(300792)

Kis- és nagyméretû bontott tégla, hordozható cse-
répkályha, szõlõprés és régi típusú, nagyméretû hõ-
sugárzó eladó. Telefon: 06 (25) 460 361, 06 (30) 911
0466. (300785)

Mózeskosaras babakocsi, elektromos mellszívó
gép, valamint 0-4 éves korig lánygyermekrõl teljes
ruhatár, és Nike cipõk, csizmák eladók! Érdeklõdni:
06 (30) 482 1634. (300783)

Citroën ZX ’93-as, friss mûszakival, zöldkártyával
sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20) 334 3273. (300774)

Ady-lakótelepen 4. emeleti lakás eladó. Telefon: 06
(30) 378 3405. (300772)

Sárbogárdon kétszobás, jó állapotban lévõ családi
ház eladó. Telefon: 06 (30) 552 4960. (300771)

Gyógymasszázst, valamint méregtelenítést talp-
masszázzsal együtt vállalok. Kérésre házhoz me-
gyek. Telefon: 06 (70) 285 1009. (300105)

Opel Kadett 1,3 E 1988-as B+G vonóhoroggal el-
adó. Telefon: 06 (30) 454 8831. (300103)

Kiadó 20 m2-es irodahelyiség kedvezõ feltételekkel.
Telefon: 06 (70) 332 1393. (300460)

Tömött, konyhakészre pucolt májkacsák eladók. Ér-
deklõdni lehet az esti órákban a 06 (25) 234 303-as
telefonszámon.
Árvácska kapható! Tinódi u. 21. (300131)

Ház eladó Sárbogárdon. Telefon: 06 (30) 318 6144.
(300130)

Renault 5-ös diesel, friss mûszakival haláleset miatt
olcsón eladó. Telefon: 06 (30) 302 0586. (300129)

Családi ház eladó, Túry M. u. 5/b. Telefon: 06 (30)
228 4645. (300125)

Két darab nagysúlyú hízó eladó. Telefon: 06 (30) 498
9499. (300312)

Masszázs! Gyógy, frissítõ, testrészekre, egész test-
re ható, gépi. Mezõné, telefon: 06 (30) 581 2353.
(300788)

Az abai szeszfõzde 2007. október 1-jétõl várja a pá-
linkafõzetõket. Érdeklõdni: 06 (30) 927 5627, 06 (30)
927 5892.

Körbálás lucerna eladó. Telefon: 06 (30) 292 3308.
(300160)

Redõnyök, reluxák megrendelhetõk. Telefon: 06
(30) 507 3344. (300157)

Pénzre van szüksége? Személyi és jelzáloghitelek
intézése sorban állás nélkül! Gyors és korrekt ügyin-
tézés! Hívjon bizalommal! Telefon: 06 (20) 460
0945.

Árpád-lakótelepen lakás kiadó. Ár: megegyezés
szerint. Telefon: 06 (30) 426 6908. (300154)

Magyar, fajtiszta kiskutyák (szukák) oltással el-
adók. Érdeklõdni: Mezõék, 06 (30) 581 2353. (300467)

Lakás kiadó az üzletközpontban. Telefon: 06 (30)
209 9371. (300132)

Árpád-lakótelepen 2. emeleti, erkélyes lakás eladó.
Telefon: 06 (30) 355 3289.

Gipszfal ’94 Kft. felvételre keres gipszkartonozás-
ban jártas pályakezdõket, illetve szakmunkásokat,
segédmunkásokat. Telefon: 06 (20) 925 3414. (300139)

35 m2-es üzlethelyiség, kiváló adottságokkal kiadó.
Ady E. út 160. Telefon: 06 (20) 925 3414. (300139)

Tollpaplanok eladók készítési áron. Telefon: 06 (30)
570 3119. (300140)

Sárszentmiklóson 120 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 15 M Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 494 1679.

LAK6 Stúdió ingatlan ajánlataiból: Sárbogárd: csa-
ládi ház jó beosztással, saroktelken; parasztház nyu-
galmas helyen, nagy kerttel; parasztház, gondozott,
azonnal beköltözhetõ; családi ház, tágas terekkel;
családi ház a központban új tetõvel; családi ház igé-
nyesen felújítva, kitûnõ állapotban; családi ház ked-
vezõ áron; lakás Ady-lakótelepen; építési telek
Sárszentmiklóson. Igar: parasztház, csendes he-
lyen, régi bútorokkal. Cece: családi ház, hangulatos
elõkerttel a központban. Vevõink számára szolgálta-
tásaink ingyenesek. Telefon: 06 (30) 491 5363.
(300135)

Értékesítési területre keresünk munkatársakat, ru-
galmas idõbeosztással. Telefon: 06 (20) 584 4187,
06 (20) 982 2764.

Vörös tyúk megrendelhetõ október 1-jéig: Sárbo-
gárd, Köztársaság út 67. Ár: 410 Ft/db. (300147)

Lakás kiadó. 06 (30) 330 2615.

Szántóföld eladó, 2,5 ha. Telefon: 06 (30) 500 3394.

Irodai munkára telefonos nõi munkatársakat kere-
sünk. 06 (70) 453 7289. (300457)

Szeretné régi, huzatos ablakait, ajtóit új, olcsó, jó
minõségû, mûanyag, fa vagy alumínium nyílászá-
rókra cserélni? Akár havi 6.000 Ft-os megtakarítás-
ból? Akkor hívjon bennünket! Redõnyök, reluxák,
garázskapuk, szalagfüggönyök stb. Nálunk a legol-
csóbban Sárbogárdon! Telefon: 06 (30) 474 4431,
17 óra után: 06 (25) 462 602. (300468)

Az M6-os autópályán, Dunaújváros magasságában,
OMV töltõállomás férfi és nõi munkatársakat keres.
06 (30) 385 0414, 06 (30) 325 5903. (300143)

450 négyszögöl termõföld, fele szõlõvel, pincével,
vízzel, villannyal eladó. Köves út mellett. Költöztetést
vállalok, 7,5 tonnás ponyvás teherautóval. 06 (30)
339 8958. (300142)

Fenyõléc, rotakapa kiskocsival, kismotorok eladók.
06 (30) 900 5294. (300149)

Kétszoba, összkomfortos családi ház a központban
eladó. 06 (30) 900 5294. (300149)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512. (0972293)

UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT
CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.,
06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583.

TÛZIFA ELADÓ! Tel.: 06 (30) 9470 899.

Régi és új síremlékek felújítását, gépi
tisztítását vállalom rövid határidõvel.

06 (30) 494 0305 (300273)

HATALMAS holland BÚTOR AKCIÓ!
Simontornyán, a régi bõrgyár éttermében.

Nyitva: H-Szo.: 11-16 óráig. (300137)

Személy- és vagyonvédelmi
tanfolyam indul a WOLF Kft.

szervezésében.

Kezdés:
2007. szeptember 27-én,

16 órakor.
Sárbogárd, Ady E. út 201/A.

Részletfizetési lehetõség.
A sikeresen végzettek részére
munkalehetõséget biztosítunk.

Jelentkezni az alábbi telefonszámon
lehet: 06 (30) 268 7271.
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Kárpitos bútorok
Vásároljon a gyártótól nagyker áron.

Megkezdtük BENTEX biomatracok
forgalmazását, standard és egyedi

méretekben is, bevezetõ áron!

Folyamatosan újuló készlettel és állandó akciókkal
várjuk vásárlóinkat!

Heverõk, franciaágyak, fotelok, fotelágyak, kanapék,
rekamiék, sarok- és 3+2+2 (3+1+1) ülõgarnitúrák stb.,

továbbá fenyõbútorok: ágyak, éjjeli szekrények,
komódok, gardróbok stb.

* Az általunk készített bútorokat
egyedi méretekben is elkészítjük!

* Vállaljuk bútorának áthúzását, felújítását,
házhoz szállítással, ingyenes helyszíni felméréssel.

* Szivacsos és rugós matracok készítése.

Akciónk a hirdetés megjelenésétõl a készlet erejéig érvényes!

FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 9826 630.

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 8.30-17-ig, szombaton 8.30-12-ig.
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Szembenállás helyett közös erõvel, együtt!
Talán nem meglepõ senki számára, hogy
ismét Sáregresrõl esik szó. Nem véletle-
nül.
Egy év elteltével néhány ember még min-
dig nem tudja elfogadni a változásokat,
melyet a falu többsége akart, hanem
visszasírják az „imádott régit”. Az „imá-
dott” természetesen Lengyel Zoltán, volt
polgármesterünk, a közéleti „hõs”. Ennyi
jelzõ elég, nem akarom tovább ragozni a
dolgokat, a történésekkel úgyis tele már
ország, világ.
Talán õ is csak azért teszi azt, amit tesz,
hogy felhívja magára a figyelmet, mert
már a kutyát sem érdekli ebben az ország-
ban, de idestova már a faluban sem?! Na,
de ennyire veri magát a közfigyelemért,

hogy most még utoljára darabokra szedi a
szolgálati lakást, melybõl az „utcára tet-
ték”? Lebontatja a kocsibejáró tetejét,
kivágatja a fákat, csak azért, mert — az
„úriember” szavait idézve — „Nehogy a
kommunista, paraszt k…nak” jó legyen?
De higgyék el, nem a polgármester
asszonynak ártott ezzel, magát járatta le,
és szégyent hoz a viselkedésével a falura.
Ha a képviselõ úr távozik a parlamentbõl,
akkor felszedi-e majd a székét és a kör-
nyezetében lévõ parkettát?
Talán a választási vereségen túl az fáj ne-
ki, hogy 12 éven keresztül eszébe sem ju-
tott egy gyógyszertár kialakítása, a pol-
gárõrség, nyugdíjasklub megszervezése?
Na, de nem ilyen erõskezû ember ám a
tisztelt képviselõ úr, hogy mindezt egye-
dül hajtsa végre! Természetesen segéd-
erõk is akadtak a faluban. Számára azok a
tisztességesek, a tiszteletre méltók.
De tisztességrõl csak az beszéljen, aki
maga is úgy él és úgy viselkedik, ahogy egy
tisztességes úriemberhez méltó!
De kik számára Sáregresen a méltók?
Méltó-e az, aki nem volt hajlandó együtt
számolni a perselypénzt egy megboldo-

gult „Nóra-pártival”, aki talán a legtisz-
tességesebb ember volt a faluban?
Méltó-e az, aki éjnek évadján „megtiszte-
li köszönésével” a polgárõröket?
Méltó-e az, aki egy ünnepi istentisztele-
ten grimaszokat vág a padban?
Méltó-e az, aki oktalanul feljelent, meg-
rágalmaz bárkit, bármiért, bárhol?
Hogyha egy évvel ezelõtt nincs ez a válto-
zás, nem lehetne Sáregres szinte mindig a
Bogárd és Vidékében címlapon. Kinek a
„dicsõsége” ez? Sovány vigasz, hogy így
legalább mindenki tudja, hol van Sár-
egres, és mi történik ott. Úgyhogy hajrá,
Zoli, hajrá, rágalmazók, csak így tovább!
Hátha még a határon túlra is eljut a hí-
rünk!

Tisztelt Falubeliek!
Talán most már el kellene fogadni az
egész falunak a polgármester asszonyt,
hiszen igazán sok mindent fel tud már
mutatni, amit egy év alatt a faluért tett: új
utat építtetett, belülrõl felújíttatta az is-
kolát, óvodát, gémeskút köszönti
Sáregres központjában az ide érkezõket,
nyugdíjasklubot, polgárõrséget szerve-
zett, a polgárõröknek gépkocsit szerzett.
Könnyebb lenne a többi kitûzött célt
együtt, közös erõvel véghez vinni, mint
szembenállással!
Jó tanácsként még annyit, hogy óvatosan
a kitörésekkel, nehogy még valakit kény-
szerzubbonyban kelljen elvezetni. (Vagy
az „ÁVO-val” ???! elvitetni!)

Egy sáregresi lakos

Gondolkodjunk!
A Bogárdi TV honlapján a Heti Híradó
egyik adását néztem. Nekem tetszett
mindaddig, míg egyszer csak a képvise-
lõ-testület egyik ülésének részletét nem
mutatták. Na igen, az örök kérdés: mivel
érdemeltük ki a sorstól ezt a rettentõ csa-
pást? A tatárjárás ezekhez képest sétaga-
lopp! Végignézve a képviselõkön mindig
ugyanazok a jelzõk jutnak eszembe. Na,
nem személyeskedek… Osztok, szorzok:
most õk vannak többségben.
Most fejeztem be egy újabb könyvet, leg-
utóbb Colin Falconer Hárem címû köny-
vét olvastam.
Dióhéjban összefoglalom: Szulejmán
szultánnak van egy kedvenc ágyasa, Gül-
tebár. Rabszolgasorba kerül Hürrem, aki
a háremben bosszút esküszik a szultán és
az oszmán birodalom ellen. Talpnyalók-
kal, erõszakkal, zsarolással, gyilkossággal
eléri, hogy a következõ ágyas õ legyen,
hogy a hatalom közelébe férjen. Szu-
lejmánt folyamatosan, alattomban mani-
pulálva besúgói (a hárem eunuch vezetõ-
je és a nagyvezér) segítségével elérte,

hogy — a szokásoktól eltérõen — õt a
szultán feleségül vette, királynõjévé tette.
Mindeközben gyûlölte, azt tervezte, hogy
egy nap õ lesz a szultán anyja, s akkor
igazi hatalom kerül a kezébe.(Nem aka-
rom lelõni a poént, de ez nem adatik meg
neki!)
Aztán 512 oldalon keresztül egy nagyon
olvasmányos, tanulságokkal teli történet
zajlik, a vége Hürrem számára nem ép-
pen kedvezõ, minden hatalom kipereg az
ujjai közül, de azért az átka az oszmán bi-
rodalmat évtizedekig, évszázadokig elkí-
séri.
Akkor most gondolkodjunk! Akiket most
a tévében látunk, hatalomvágyukat kielé-
gítve uralkodnak rajtunk! Van itt „Ár-
mány és szerelem”, mindkét nagy párt ál-
tal agyonhallgatott összeférhetetlenség.
Hallgatott az egyik párt, aki ezt a polgár-
mestert nekünk „felfedezte”, és hallgat a
másik, aki ezt most helyi szinten „fedezi”.
Természetesen vannak besúgók, szolga-
lelkû megalkuvók, vannak ÁRULÓK!
Hogy kikre gondolok? Most nem fogom

õket név szerint felsorolni, túl nagy tisz-
tesség érné õket, ha én most velük foglal-
koznék. Akárkivel én nem ..., nekem van-
nak elveim!
Egyik nap kérdezte egy ismerõsöm: mi-
lyen ember az, aki hol az egyik, hol a má-
sik párt színeiben indul a választásokon?
Erre a polgármester a választások hevé-
ben megadta a választ: „Én az ördöggel is
cimborálok, hogy a hatalmat megtart-
sam.” Én ezt — vesztemre — saját fülem-
mel hallottam!
Remélem, néhány év múlva ez lesz a fe-
ledhetõ múlt!
Tekintsünk hát inkább a jövõ felé! Elha-
tároztam, ezentúl nemcsak olvasom a
könyveket, hanem írni is fogok. Valami-
bõl nekem is meg kell élni! Tele vagyok
tervekkel. Most éppen az adatgyûjtésnél
tartok. A tények és a bizonyí-
tékok mind rendelkezésemre
állnak.

CSIBEGÉP

Nyílt
tér

Helyesbítés
Elõzõ lapszámunkban a tinódi szüreti
mulatságról írt cikkben a zenekar do-
bosának neve hibásan jelent meg. A
név helyesen: Baracsi Gábor. A nével-
írásért elnézést kérek.

Hargitai Lajos

Szüreti felvonulás
és bál Rétszilason
2007. szeptember 29-én,

14 órától.
A klubkönyvtárban

20 órától szüreti bál.
A bál ideje alatt büfé üzemel.
Mindenkit szeretettel várunk:

a szervezõk, Rétszilasért Egyesület


